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TA miss. z oednoczoniem praeeyšiąpz zł 3 e.SĄ
milim. 1-ezpali, w tekściąaagranioą B

40 gr. (zamiejscowe68 gr.) tekstem30gr.(zam.40gr.), zatekstemy
u OEomen259/4drożej. Dla poszaktūs

instyt. społecz. ze wiersz tekstąomunikaty
ofiocześ przed tekwtem | wtakciet-re szpali.,za tekstem
Acmiztstraeju znmstrzega sobie prawe zmiany termina drazka

przyjmuje zestrrażeż miejsca.

Do Nr. dzisiejszego załączamy nasz bezpłatny kulturalno - literacki dodatek,
 

 

WSZYSTKIE NOWOŚCI
tylko u

JABŁKOWSKICH
W niedzielę sklep otwarty od 1—6 p. p.

w tygodniu przedświątecznym do godz. 8wiecz.

  

 

  
         

  

   

 

   
WSZYSTKO ZE LNU

BAZAR PRZEMYSŁU LUDOWEGO Soółdzielnia z ogr. odp.
Sklad i Biuro: arzecze 2. Tel. 16-63 —— Sklep: Zamkowa 0, Tel. 16-28.

Ceny znacznie niższe od bawełnianych, Ogromny e"
BARWNYCH TKANI LUDOWYC

eraz haftów, koronek | ceramiki ze wszystk. dziela. Polski | zabawki
dziecinne. RYBACKIE SIECIE LNIANE bardzo mocne, trwałe |! prak-
tyeczne TANIO SĄ DO NABYCIA w Bazerzeze Lu/owego.
Niel do wyrsba i roperzej! sieci. Fenniki na Ządariea.

MWOOTWAATY SMLE) malejalów pilaiemych | Modankih
HALINAi S-KA таTATARSKA 1
poleta: papier kancelaryjny, przyrządy kreślarskie, kalkę płóc., pa-
pier podklejony płótnem i siatką precyzyjną oraz wszelkie materjały
biurowe, szkolne, księgi buchalteryjne, własny nakład druk. mier.

: oprawa obrazów. — Bilety wizytowe. — (Ceny konkuran

2.YANN:

OD WYDAWNICTWA.
Od poniedziałku dn. 15 kwietnia b. r. „Dziennik
Wileński" ukazywać się będzie w zmienionej

"szacie I zwiększonej objętości. Wydawnictwo
nasze stale dążyło I dąży do tego, aby Czytel-
nicy „Dziennika Wileńskiego" mieli pisme o
wysokim poziemie, zadowalające całkowicie
wymagania, stawiane dziś prasie pod wzgię-
dem doboru I Ilešci Informacyj, zarówno le-
kalnych, jak I ogóino polskich oraz światowych.
Nie wątpimy więc że Czytelnicy życziiwie oce-
nią Inowacje, wprowadzone obecnie w „Dzien-

niku Wileńskim",
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WIELKANOC SIĘ ZBLIŻA!
komplet bielizny, pończochy jedwzbne we wszystkich

FRANCIS
WILNO,

P
U

TI
l

dptwiedź nastąpi

nie zwiekajcie z upominkzimi ola swychnajbliższych. *› Wybitna nowość:
bluzki jedwabne ręczny haft, piękny szlafrok, storannie wykończona torebka,

krawaty, pyjlamy jedwsbne i wiele innych niezbędnych przedmiotów w du-
| žym wyborze można zawsze nabyć w$

„POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ"

"iOOOO KARAAARAAAAAAYNNYAANUJ Ё

HYGJENISTKI PRZYRODOLŁCZNICZE
„Pierwsze w Po'sce I wuietnie
Kursy Przyrodoleeznicze dla
p' mocniczego perscnelu lekar-
skiego” kształcą dyplomowsne

hygienistki dla Uzdrowisk, Saratorj',
Ubezoie-zzlni, Lrezrie, Szpital I t d.
Szczegółowo informuje Sekretsrat

Szopena 16, Warszawa.

4

— —-

Wicsenne puliowery
po znacznie zniżonych cenach

oraz pończochy reklamowe

po z.190:z 2.20
em LPLIHAL.S'2

Wilno, ul. Mickiewicza 15.

NA ŚWIĘTA
„BARANKI

cukrowe i czekoladowe,

JAJKA
czekoladowe od najskromniejszych de
ozdobnych, napełnionych czekoladkami,

FIGURKI
z najlepszej czekolady,

ŚWIĘCONKI
i> a Aesenoaų czekolady as

TORCIKI
pralinowe, orzechowe i amanasowe,  Prosimy obejrzeć nasze begate wystawy

Gen. Górecki w Stokkolmie.
STOKHOLM. (Pat). Na zaprosze-

mie związku banków szwedzkichi
izby handlowej szwedzko-polskiej
przyjechał tu prezes B. G. K. gen.
Górecki. Gen. Górecki wygłosił od-
czyt w sali Hasselbaken na temat
położenia gospodarczego Polski i o
stosunkach handlowych szwedzko-
polskich.

 

' WARSZAWA. (Pat). Dnia 13 b.
m. wyjechał” do Genewy minister
spraw zagranicznych Józef Beck, 

GDYNIA (Pat), Dziś przybyła do
, Gdymi bawiąca w Polsce delegacja
| węgierska do rokowań handlowych
j1 turystycznych, która zwiedziła port
„1 urządzenia. Delegacja badała moż-
jliwości ewentualnego wykorzysty-

WARSZAWA (Pat). Dziś w te-
;atrze Polskim odbył się uroczysty
| obchód 60-lecia pracy scenicznej Lu-
i dwika Solskiego. Po przedstawieniu
„Judasza”. Rostworowskiego z jubi-

 

 

odcieriach, koszule,

ZKAFRLICZKI
Ul. ZAMKOWA Nr.9

Tel. 6-46.

L
A

CZEKOLADĘ
wproszku i wblokudomazurków,

MAZURKI
wpięciu odmianach,
masęmi, i ]ora a ЗЬ.ое $ma

E.WEDEL 

 

Wyjazd min. Becka do Genewy.
Jeg wzięcia udziału w sesji
Ligi Narodów, ro:

dni$ M «ч
Gdynia jako port tranzytowy dla Węgier.

wania portu gdyńskiego jako portu
j tranzytowego dla Węgier. - Pop
dniu Węgrzy wyjechali do Gdańska,
by zaznajomič się z tamitejszytmipor”

 

Jubileusz Ludwika Solskiego.
latem wroli tytułowej składali Sot-skiemu życzenia — przedstawicielewładz, instytucyj i koledzy. Pierw-szy przemówił minister WRiOP Wa-
cław Jędrzejewicz, podkreślając
wielką rolę, jaką odegrał Solski whistorji teatru polskiego. W zakoń-
czeniu przemówienia minister wrę=
czył jubilatowi odznaki krzyża ko"mandorskieśo „Polonia Restituta”,
W. odpowiedzi na wygłoszone prze”
mówienia zabrał głos Solski, ekła-dając podziękowanie za złożone mu
życzenia i dowody uznanią jego pra-cy dla scety polskiej.

|Odczyt docenta U.S.B.
%w Paryżu.

PARYŻ. (Pat). Na wydziale praw-
nym uniwersytetu paryskiego odbyłsię odczvt docenta wileńskiego Uni-wersytetu Stefana Baterego Andrze-
ja Mycielskiego pod tytułem „Pol-ska i jej reforma konstytucy!na”,
Odczyt zgromadził liczną publicz
ność, zarówno przedstawicieli świata
naukowego jak i studentów.TR"MAPREL:

КИНPROPERTY е оу

Najskuteczniej walkę
© z żebractwem można

prowadzić za pomocą bonów

lałmeżniczych „Caritasu”. 
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Co aldzą d Sttesle,
Wielka narada angielsko -francu-

sko - włoska w Stresie, w której u-

czestniczą w pełnem tego słowa zna”

czeniu trzy rządy z całkowitą odpo-

wiedzialnością, wobec udziału  kie-

rowników rządu i ministrów spraw

zagranicznych, nie odbywa się po-

omacku. Na co chcą mogą tam narze

kać pp. Flandin — Lawal, Mac Do-

nald — Simon, Mussolini — Suvich,

ale nie na brak brak wiadomości o

stanie rzeczy i o stanowisku państw.

Po podrūžach i rokowaniach euro

pejskich bez przerwy od roku, bo od

początku wiosny r. 1934, gdy zaczął

je ś. p. Barthou, aż do ostatniego ob-

jazdu brytyjskiego sir John Simona

ip. Edena z początkiem wiosny 1935,

widać wszystko, jak na dłoni.
Najważniejsze, rzecz prosta, iest

nie ulegające już dzisiaj żadnej wąt

pliwości stwierdzenie stanu rzeczy

od strony Niemiec: co robią, co my“
ślą, co zamierzają.

Co robią Niemcy, to wiadowo do“

kładnie, od chwili, gdy kanclerz Hit-

ler, objąwszy władzę w styczniu

1933, zamienił Niemcy w zaludnio-

ny miljonowemi oddziałami i zbroją”

cy się we wszystkich fabrykach o“

bóz, poprzez wyjście w październiku

1933 z Konferencji Rozbrojeniowej i

z Ligi Narodów, celem odcięcia: się

od wszelkiego nadzoru w tem mi.

łem zajęciu, aż do obwieszczenia

16-$o marca 1935 samowolnego zwol

nienia się Rzeszy z wszelkich zobo”

wiązań w zakresie ograniczenia zbro

jeń.
Nadto zaś sir John Simon i P.

Eden dowiedzieli się w Berlinie,
co Trzecia FREE° 2560 1 26-тагса г. Ъ,,

Rzesza myśli i potrosze. także, co

zamierza, a sir John Simon opowie-
dział to wcale dokładnie w Izbie

Gmin 9-go kwietnia r. b.
A mianowicie:
1. Niemcy unikają wszelkich zo-

bowiązań na rzecz ograniczenia

zbrojeń oraz skutecznego nad tem

nadzoru. Naogół widać, że chcą mieć

przewagę w zestawieniu z „każdym

sąsiadem, lub nawet z kilkoma ва`

raz. Przygotowują sobie siłę zbroj-

ną nie na obronę, lecz na uderzenie.

2. Odczuwają Niemcy, ze zdu-

miewającą rzeczywistością, wszelkie |

skuteczne zabezpieczenia przeciw

napadowi. Przedewszystkiem nie po”

dobają się im żadne pakty wzajemnej

pomocy pirzeciw napastnikowi. Wo”

łą umowy we dwójkę w których, w$

razie zerwania przez jedną stronę,

druga strona zostaje bezradna i poz-
bawiona czyjejkolwiek pomocy prze

ciw łamiącemu umowę i napadają-

cemu. :
“3. Niezbyt tež taja Niemcy, w któ
rą stronę mają zamiar skierowač, na-

samprzėd, swe przedsięwzięcia. Re-
kami i nogami bronią się przedew-
szystkiem przeciw zabezpieczeniu
pokoju na wschodzie Europy. Wyraź
nie nawet mówią, że nie chcą nicze”
go poręczać w stronę Litwy i w stro
nę Rosji, a wiadomo telż, iż nie przy”
jeli żadnych stałych zobowiązań tak”
że wobec Polski, choć narazie ra-
dziby uzyskać w niej współpracow-
niezkę w swych zamysłach.

Na stole obrad w Stresie zjawia
się zatem talkie sprawozdanie o dzia”
łaniach, poglądach i dążeniach po"
litycznych Trzeciej Rzeszy. A w do-
datku wcale nie widać, by miały to
być jakieś zamysły odległe.  Prze-
ciwmie, prężność jest w Niemczech

taka, że długa bezczynność naze-
wnątrz wydaje się wogóle niemożli”
wa, a zresztą stale dotychczas Trze-
cja Rzesza zadziwiała- świat szyb-
kością swego pochodu.

Zebrani w Sitresie politycy nie
mośą przeto mówić ani; że nie wie-

dzą, jak jest i co się święci, ani też
że niema powodu do pośpiechu.
Prawdopodobnie dobrze to rozumie”
ja. Wskazówką w tym duchu "wydaje
się udział kierowników rządów w na
radzie w Stressie, co zrobiono mie
bez świadomości, że powiększa się
w. ten sposób jej znaczenie i odpo-
wiedzfalność.

Dojrzało też ostatecznie zrozu-
mienie, że nie można oddzielić bez-

5 A
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wraz ze zwiedzaniem
Wenecji, Padwy, Floremcji,
Neapolu i Wi

WAGONY- LITS//COOK miekiewicza «.
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ion. Kamenos przed saiem,
ATENY (Pat). Jak donosi prasa

w poniedziałek dnia 15 b. m. roz-
pocznie się przed nadzwyczajnym
sądem wojennym w Kavalli rozpra-

|wa przeciwko gen: Kamenosowi
oraz zbiegłym z nim razem do Bul-
garji oficerom. Gen. Kamenos był
jak wiadomo głównym  kierowni-
kiama powstanis w Macedonji i Tra-
cji.
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0 nazwę Kościoła grecke-katolickiego.
„kwiwśki Archieparchijalni Wi-|j go, upada również nazwa naszego obrząd-

domosti“ z maca br. podają na | ku: grecko-katolicki, gdyż Ojciec Święty

pierwszem miejscu. dekret Stolicy|nazywago obrządkiem słowiańskim, czyli
Aposltolsikiej w sprawie Komisji „Pro| słowiańsko-bizantyńskim”. .›

Russia oraz wydanie ksiąć Htur- | ; Ze.stanowiska polskiego najwaž-
śiczntych obrządku słowiańskiego, , niejszą rzeczą w tem zarządzeniu

Miec ae wyjaśnienie 2 Apostolskiej było wyjęcie
‚ i ži palca wyjęc

sek: » PAD AGo, w któ osie b zw ohaządki dkowiańskie.

OE Z $o z zakresit działania Komisii Pro
„Ordynariat metropolitalny zwracaj Ria‚ 2 2) | Russia, a koła grecko- iciki

uwaśę na wyjątkową wage powyższego rOZ- | Małop 1 grecho-katolickie w.

porządzenia dla naszego Kościoła. Przede-; „; ао ›82.…%{&]’1 w tem odskocz-8 > , |Ni na inne ziemie.
wszystkiem rez na zawsze usunięte zostają |

wszelkie wątpliwości co do iego, że nasz|

obowiązek jest obrządkiem bizantyńskim, a Najwięcej uporczywe

zatem i przypuszczenia, że obrządek ten zaparcie

dzieli się na gałęzie całkowicie od siebie leczą szybko roślinne PIGULKI

odmienne. Tem samem odpada różnica | KOWENA (Cauvin'a), tanie i przy*

między obrządkiem, nazywanym wschod- | ; jemne w użycia.

nio-słowiańskim, a naszym, nazywanym bez| $E Pudełko zawierające 38 pigułek —

przyczyny unickim. Nie mamy obrządku | zł. 2.50
odmiennego od obrządku naszych braci na|

Wołyniu, Polesiu, Podlasiu i Chełmszczyź-

nie. Na mocy rozporządzenia Ojca Święte-

#

—

  
      

WONNY PYŁ
PIĘCIU WYBRA-
NYCH KWIATÓW

składa się na dósko-
mały puder roślinn
5 Fleurs, Forvtl.
Miałki, dobrze przyle-
ga. nie szkodzi cerze,
nadając (e| świeżość
4 wdzięk młodości, a
grzytem posiada sub-
telny, naturalny i trwa-
ty zapach kwiatów.

FORVEL
Uris AWSON A 4

T
R
O
N
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pieczeństwa i pokoju w Europie Za”
chodniej od równego zabezpiecze”
nia w Europie Wschodniej. Przygo-
towany w Paryżu i podany do wia-
Яото$с1, 960 b. m. w przeddzień
wyjazdu do Stresy szkic umowy fran
cusko - rosyjskiej, mającej wzmocnić
poręczenia pokoju, oraz podróż p.
Lavala po Stresie do Moskiwy i do
Londynu świadczą, „że pozostawie”
nie dzikich pól w Europie Wschod-
niej nie wichodzi już w zakres możli
wości. Niema zaś najmniejszego po-
wodu, by troska Rosji o to: zaznacza” 
ła się wydatniej i czynniej niż troska 0; 1 5 i : -2 : 5 х : 3 us jciec św., Pius XI, odbyż t c б =1s į т Kada ł I ży { я , yi uroczysiy Konsy storz, na ktėrym ogloszona zostala beaty

żnych chwilach niedość się zaznacza.c fikacja św, Johna Fishera i św. Thomasa Moore.

Stanisław Strojski.
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Z Londynu

 

Z lewej strony min. Simon żegna się z żoną przed odlotem z Londynu
Z prawej premjerMac Donald przed odjazdem: przemawia do mikrofonu radjowego.

 

Trzeci dzień Kon
KOMUNIKAT OFICJALNY.
STRESA (Pat). Ogłoszono tu na-

stępujący komunikat: Dziś odbywały
się w dalszym ciągu narady dele-.
gacji francuskiej, angielskiej i wło-.
skiej. 'W toku tych narad wyczer-,
pano dyskusje nad wszystkiemi pun-
ktami protokułu londyńskiego i zba-
dano wszystkie inne sprawy. W nie-
dzielę delegacje zbiorą się ponownie,
celem zbadania tekstów uzgodnio-,
nych w różnych sprawach, które by”,
ły temateim: dyskusji. |

i
MUSSOLINI ZA DOZBROJENIEM
AUSTRJI, BUŁGARJI I WĘGIER.

PARYŻ (Pat). Agencja Havasa
donosi ze Stresy, že na dzisiejszem
przedpołudniowem posiedzeniu Mus-
solini, mówiąc o uznaniu uzbwojenia

DZIENNIK

do Stresy.

 
do Stresy.
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Treść konwencji
francusko - sowieckiej.

PARYŽ Pat. „Le Capital“ pisze,
że w związku z ukł»dem, jaki do-
szedł do skutku m ędzy ambasado-
rem sowieckim w Paryżu a mini-

 

 

kreśla, że Francja dążyła do tego,
aby Rada Ligi otwarcie potępiła
Niemcy. Opór Anglji doprowadził
do kompromisu, który osiągnięto po
bezskutecznych próbach ministra Si
mona, dążącego do przeprowadzenia
własnej komtrpropozycji. * Kompro-
mis ten przewiduje, že Francja
przedstawi swoje odwołanie Radzie
Ligi Narodów, a trzy mocarstwa po”
рга rezolucję, która zawielrać bę-
dzie: 1) Uroczyste potępienie wszel-
kich jednostronnych aktów wypo:
wiadających traktaty; 2) zalecenie,
aby Rada Ligi opracowała środki,
mające na celu w przyszłości prze-
szkodzenie i ukaranie aktów jedno-
stronnie wypowiedzianych  trakta-

: Francji do Rady Ligi Narodów, pod-tych środków powierzone zostanie
specjalnym komisjom. W. zalece-
niach tych, pisze dalej „Stampa',
które formalnie godzą się z fran"
cuskim i angielskim punktem wi-
dzenia, tkwi jednak zasadnicza róż-
nica między Francją i Anglią jeśli
chodzi. o istotę rzeczy. Zdaniem
Francji, pakty dwustronne i regjo-
nalne w wyiątkowych ' wypadkach
winny być natychmiast wprowadzo-
ne w czym, zanim nawet Liga Naro-
dów da na to pozwolenie. Nato-
miast Amślicy zmierzają do osiąśnię-
cia zbiorowegy systemu bezpieczeń”
stwa, zamykajacego się w pakcie
Ligi, który mógłby ulec zirewidowa-*
niu. Dlatego też, zdaniem dzienni-
ka, różmiea francusko-angielska

tów; 3) uchwała, że opracowanie została zlikwidowana.
Austrji, Bułgarji i Węgier, . podkre-,
Ślił, że wobec dozbrojenia się BiG | AAAA i

Reumatyzm chorovą chłodneji wilgotnej
pory roku. ZA

miec byłoby niestosownem pozosta-
wić bezbronnemi inne państwa a
przedewszystkiem Austrję. Musso-
łini zaznaczył, że obecne siły zbrojne
Austrji, wynoszące 30.000 ludzi, nie
są dostateczne dla obrony niepodle-.
śłości tego kraju. Delegacja brytyj-
ska przyjęła z sympatją -koncepcję
wiłoską. Minister . Laval dał wyraz
zaniepokojeniu, jakie musi budzić w
kołach M. Ententy dozbrojenie się
Austrji, Węgier i Bułgarji. Laval za”.
lecił nie podejmować -żadnej decyzji
w tej sprawie bez zgody państw za:
interesowanych,

Następnie na konferencji trzech
państw rozważano zagadnienie Kłaj-;

pedy.

SPRAWA KONWENCJI
LOTNICZEJ.

PARYŻ (Pat), Na popotudnio-
wem posiedzeniu konferencji w Stre-

i
*

į

sie, jak podaje agencja Havasa, zba- *
dano problematy, jakie nasuwa za-.
warcie konwencji loiniczej, przewi-
dzianej w układach rzymskich wobec
odmowy Rzeszy przyjęcia większo-
ści zobowiązań, określonych w ko-
munikacie z 13. II. rb. Nasuwa się
bowiem pytanie, czy należy odro-
czyć zawarcie paktu lotniczego, czy
też, jak sądzi delegacja francuska,
podpisać bez dalszej zwłoki dwu-
stronne konwencje, do których Niemr
cy mogą później przystąpić.

WYNIKI KONFERENCJI.
STRESA (Pat). Omawiając wy-

niki konferencji w Stresie, „Stampa”
stwiendza, że wiadomość o gotowo-
ści Niemiec przystąpienia do paktu
wschodniego o nieaśresji nasuwa py”
tanie, czy Niemcy pragną istotnie
współpracować z innemi państwa-
mi, czy też wykonały tylko gest ma-
jący na celu sparaliżowanie skutków
konferencji w Stresie. Dziennik, o-
mawiając dalej sprawę odwołania się

Z nastaniem wiosny, gdy powietrze
jeszcze wciąż jest dość chłodne a często
przesycone wilgocią, dolegliwości reuma-
tyczne wzrastają, W naszym małosłonecz-
nym i obfitym w opady klimacie, najczę-
ściej dolega reumatyzm mięśniowy,wywo-
łany bądź przeziębieniami, szczególnie pod-
czas nagłych, raptownych zmian pogody,
bądź też wskutek nieodpowiednich warun-
ków mieszkaniowych. Często się zdarza, że
ogniska choroby lokują się w mięśniach
krzyża ( postrzał), a niekiedy bóle te wę-
drują i dają się odczuwać córaz to w innem
mięjscu. Leczenie cierpień reumatycznych

wymaga racjonalnej i starannej kuracji, po-
łączonej z przestrzeganiem djety, Doświad-
czenia lekarskie wykazały, że w leczeni:
tvch schorzeń wskazane są preparaty sali-
cynowe, które przez połączenie z solam'
litu osiągnęły bardziej wzmożone działa
nie. Do jednych z takich środków przeciw-
reumatycznych hależą tabletki Togal. Sto-
suje się je w artretyzmie, reumatyzmie, po-
dagrze, Togal uśmierza bóle i przynosi
ulgę. Tabletki Togal stosuje się również
w śrypie, przeziębieniu, bólach nerwowych
i głowy.

 
Na drodze do Stresy co pół kilometra stojąposterunki policyjne, sprawdzające doku-

3 menty podróżnych.

nie

strem Lavalem przed odjazdem La-
vala do Stresy, z kół. sowieckich
wyjaśniają, że chodziłoby w tym
wypadku o konwencję*wzajemnej
pomocy, opierającej się na artyku-
„łach patu Ligi Narodów ustalającej
jpostępowanie w wypadku wojny. To
dwustronne porozumienie miałoby
taki praktyczny rezultat: Gdyby
Francja lub Sowiety zostały zaata-
'kowane przez trzecie państwo, to
oba państwa, które zawaily porozu-
mienie, udzieliłyby sobie natych-
miast wzajemnej pomocy. nie cze-
kając na to, co postanowi rada Ligi
Narodów. W ten sposób byłaby u-
rzeczywistniona zasada automatycż-
nej pomocy.

Dzienniki poza Stresą komentują
rownież porozumienie  francusko-
sowieckie. „La Repubłique* pisze,
ze nie można traktować układu
frencusko-sowieckiego jako przy-
mierza. Sowiety bowiem nie są kra-
jem graniczącym z Niemcami. „Ere
Nouvelłe' zaznacze, że podobny u-
kład do tego, który zawailśmy z
Sowietami, chcielibyśmy zawrzeć z

„,Włochami.
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Konferencja państw
bałtyckich.

: RYGA. (Pat). Konferencja, przed-
R7-7IAE;| Stawicieli ministerstw spraw zagra”

+ Z konferenc!i w Stresie.
| nicznych 3 państw bałtyckich, trwa-
jła tylko jeden dzień, O przebiegu
"i trešci obrad nie został wydany ża-
den komunikat. Według zapewnień
kół łotewskich tematem obrad mia-
ła być wyłącznie sprawa porządku
obrad najbliższej konferencji, która
rozpocząć się ma w Kownie 6 maja.
W kołach politycznych i dzienikar-
skich utrzymuje się jednak w dał-
szyjm ciągu mniemanie, że delegaci
Łotwy, Litwy i Estonji poza sprawa-
mi porządku obrad przyszłej ikonfe-
rencji, naradzali się również nad sy”
tuacją wytworzoną przez ostatnie
wystąpienie rządu sowieckiego.

io ОЕННУОНИОЧОНЫЕНОИНЕ НАНИРУНЦИНИЯ
Popierajcie Polską Macie:z

Szkniną, _ sa
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Dzierżawcom straganów
„w Kalwarji.

Proboszcz Katwaryjski podaje do wiado-
mości, że odnowienie umów dzierżawnych
na rok bieżący ma być przeprowadzane
do dnia 25 kwietnia 1935 r. Po tym ter-
minie stragany będą  wydzierżawione

innym osobom, A
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Cinzano zestawia się 2 naiprzednieįszych stę«

Spór abisyńsko-włoski.
LONDYN (Pei) Według wiado- przekazany specjalnej komisji kon

"mości ze Stresy doprowadzono w jsultacyjnej, w skład której wejść ma

toku narad w sprawie zatargu wło-|po 2 członków ze strony rządu
sko-abisyńskiego do tego, że spór |włoskiego i abisyńskiego.
włosko-abisyński zostanie rzekomo Kom'sja szczegółowo rozpatrzyć

ma tematy sporu. |
wozem |

  
 

 

SH LONDYN. (Pat). Agencja Reute- rych win, alne zioł tne nadnę
NIEZAWODNA JEST W_ DZIAŁANIU !'a donosi ze Stresy, że rząd włosk: | f L A e. :

2„aiektėrych niedomaganiach żołądka, przyjął wniosek rządu abisyńskiego,fu g за mu subtelny aromat.

aobyZd s U RZEK aby komitet koncyljacyjny mający (nies Cinzano od przeszło 100 łat dostarczany Įeai

) w jednakowej doshonałej jakości.na celu uregulowanie nieporozu
mień pogranicznych zebrał się w
Addis Abeba, Komitet ten zbierze į
się zapewne w Kairze. A

Żądajcie w aptekach iskładach aptecznych,

ad
 2 Należy zwracać uwagę na nazwę Cinzana

Wszędzie do nabycia. „A

SEKWEZOZZE |" m_
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Stonowisko: Niemiec wobec paktu wschodniego
BERLIN (Pat). Niemieckie biuro

informacyjne podaje komunikat, za-
wierający sprecyzowane stanowisko
rządu Rzeszy w sprawie paktu
wschodniego. Komumikat brzmi, jak
następuje: Rozmaite błędne komen:
tarze prasowe skłaniają rząd Rzeszy
do wyłożenia swego stanowiska w
sprawie paktu wschodniego w spo”

sób następujący:
1) W rozmowach berlińskich kan

clerz Hitler zakomunikował delega-
cji brytyjskiej, że rząd niemiecki ku

swojemu ubolewaniu nie może przy-
stąpić do paktu wschodniego w pro”
jektowanej forimie, natomiast jest

gotów wziąć udział w zbiorowyjm
pakcie bezpieczeństwa, o ile: a) о-,

piera się on na wzajemnych i ogól:|

nych zobowiązaniach o nieagresji i;

о postępowaniu rozjemczem, b) o ile;

będzie przewidywał postępowanie
konsultacyjne pirzy zakłóceniu po-
Koju, c) rząd Rzeszy niemieckiej go-
tów jest przyłączyć się do ogólnych
zarządzeńw sprawie niepopierania
napastnika, stwierdzając, że ustale"|

nie, kto jest napastnikiem, stanowi,
duże trudności. Przy tych wytycz”|
nych rząd Rzeszy stoi i dzisiaj. :

2) Kanclerz w rozmowach tych
zakomunikował, że rząd Rzeszy zie

może przyłączyć się do paktu,który
zawierałby zobowiązania dowzajein-

nej mniej lub więcej automatycznej
działalności pomocy wojskowej dla

jedneśo lub wielu państw, takie bo-
wiem postawienie sprawy, em

rządu niemieckiego, sie byłoby czyn-

- mikiem utrwalenia pokoju a raczej
jego zagrożenia.

3) Natychmiast po objęciu wła”

dzy obecny rząd Rzeszy wyraził ży”

czenie zawarcia z sąsiadami paktów

© nieagresji. Nie żywiąc żadnych а-

gresywnych zamiarów, rząd Rzeszy
uważa, że pirawdziwie defensywne
układy do niego się nie odnoszą.

Powyższe stanowi sens odpo-

wiedzi rządu Rzeszy na zapytanie
ambasadora angielskiego, czy: Niem-
cy gotowe są zawrzeć pakt wscho”

dmi na podstawie wskazanej przez
siebie również na wypadek, gdy inne

państwa zawarłyby fuż, bądź za-
wrzećby miały pomiędzysobąjesz”
cze odrębne układy. Rząd Rzeszy
nie chce jednak przy tej okazji za- |
taić następujących uwag:

' Uważane przez różne rządy za
konieczne uzupełnienie paktów nie-
agresji oraz paktów wyłączających
przemoc przez wojskowe zobowią”

zania niesienia pomocy przeczy 6a"
mo sobie. Albo wierzy się dobro”
wolnie przyjętym zobowiązaniom,
albo się nie wierzy im. Jeżeli się im
wierzy, wówczas trudno dopatrzeć
się potrzeby tego rodzaju układów
wojskowych. Jeżeli natomiast wąt--
pi się w szczere dotrzymanie przyję-
tych zobowiązań nieagresji, to wąt'
płiwość ta będzie również uzasadrio-
na w stosunku do uzupełniających
zobowiązań 0 pomocy wojskowej.
Jeżeli możliwe jet, aby wojna po”
wstawała z paktów nieagresji, to mo- |.

' żlywe jest równie dobrze, aby z pod-|
pisywanych paktów niesienia pomocy

y ofensywne działania napast"
unika. Rząd Rzeszy w dalszym ciągu
mie widzi w tego rodzaju roziwoju 807!

juszów wojskowych w Europie  ele-|
mentu współdziałającego pokojowe-
mu rozwojowi lub gwarantująceśo posiedzenia, i Gł dórzeł

; = posiedzenia, incydent zaś rozstrzyć-' darzyło

pokój. Dlatego też nie może on pod-nąć mogą odpowiednie instancje.w czwartej 5-dniówce —

_twem tutejszej ambas

pisać paktów, w których tego ro- dziennik, pragnie w dalszym ciągu

dzaju zobowiązania stanowią skład- propagować ideę paktu wschodnie-

nik integralny, niezależnie czy dla |go, to warunkiem winno być, by ze

wszystkich, „czy dla poszczególnych swej strony wyrzekł się oficjalnie

jego uczestników. To stanowisko za- ;popierania i kierowania komuniz-

komumkowane zostało urzędowi biry- mem światowym:  Wynzeczenie się

tyjskiego  sekretarjatu stanu do polityki  kominternu przez rząd

spraw zagranicznych za ppośrednic- ZSRR musi mieć charakter wylraźny,

ady. "nie dopuszczający żadnych ubocz-

BERLIN (Pat). Urzędowy organ inych interpretacyj. Zagraniczni ko”

narodowo - socjalistyczny „Voeliki- | muniści winni być przytem usunięci

scher Beobachter" ogłasza artykuł, jz ZSRR a organizacje pomocnicze

który zawiera motywy, dlaczego „kominternu* jak „czerwona po”

Niemcy nie mogą zawirzeć paktu ‘тоос“, „komunistyczna międzynaro-

wzajemnej pomocy z Rosją sowiec- dówka zowodowa” i inne winny być

ką. Jeżeli rząd sowiecki, pisze rozwiązane.

 

Konferencja w Rzymie w sprawie paktu
naddunajskiego.

PARYŽ (Pat). Agencja Havasa; Na konfereację tę będą zaproszone

donosi ze Stresy, że na konferencji| Niemcy, Austrja, Cze chosłowacia,

postanowiono, iż mocarstwa zainte- Jugosławia, Francja, Polska. Ru-

resowane w pakcie naddunajskim| munja, Węgry i Włochy. ; /

zbiorą się w Rzymie dnia 20 maja.

PURE STP OOOOOZ R

Projekt nowej ordynacji wyborczej.
Podobno można uważać za usta- Przeważyła zasada wybierania w ©-

lone, że w sowej ordynacji wybor” kręgach jednomandatowych, która

czej proporcjonalności nie będzie. Na

taką decyzję wpłynęło stanowisok

marsz, Piłsudskiego, który wyraźnie

przeciwko proporcjalnošci się wy”

powiedział. :

Stanowisko marszałka Piłsudskie-

go wyrażało się w dążeniu do ma-

ksymalnego zmniejszenia wpływu na

wybory partyj politycznych. Partje

porcjalności, ponieważ w okręgu,

wybierającym jednego posła, musi

decydować większość głosów, a

mniejszość pozostaje całkowicie bez
reprezentacji.

Autorzy tego projektu liczą, na

podstawie obecnego składu Sejmu,

w którym: BB ma większość, iż miał-

jest ostatecznem wyłączeniem pro” ś

|dała żadnego rezultatu,

polityczne mają być z wyborów usu-

nięte, Jest to jednak praktycznie

zadanie dosyć trudne i dlatego pra“

ca nad nową ordynacją wyborczą,

prowadzona przez specjalną komisję:

BB jest dosyć żmudna.
W. każdym razie pierwszyjm kro”

kiem do  zmnie'szenia wpływu

stiionnictw ma być usunięcie głoso”

wania na listy, Ta rzecz jest już po-

dobano przesądzona.
Dalszym krokiem ma być zmsiej-

szenie wielkości okręgów wybor"
czych, które będą wybierały możli-
wie jak najmniejszą ilość posłów.

Już we wtorek wśród. kół żydow”

skich krążyła pogłoska, że czwart-

kowe posiedzenie Rady miejskiej nie

dojdzie do skutku. Pogłoska ta

przedostała się aastępnie ido sze”

rokich sier społeczeństwa  polskie-

go. W. czwartek o godz. 2 pp. odby”

ło się posiedzenie komisji porozu

miewawczej frakcji w Radzie miej-

skiej, na którem komisarz _Woje-

wódzki zaproponował  zlikwidowa-

"nie zajścia, które wynikło na ostat"

niem posiedzeniu Rady. Próba tanie
gdyż komi-

sarz i żydzi żądali, aby radny naro-

dowy Kapczyński przeprosił żydów,

a prezes klubu narodowego przepro”

sił całą radę miejską.
Posiedzenie Rady miej

poczęło się z półgodzineem opóź”

nieniem. Komisarz Wojewódzki o-

świadczył, że posiedzenie odracza
dopóki Klub Narodowy nie podej-

mnie prób pojednania się z żydami.
Na to mec. Kowalski oświadczył,

że komisarz sie ma prawa odraczać

Kd, Ei

by ją w znacznej większości okrę“

gów zatem opozycja automatycznie

miałaby reprezentację, ograniczoną
do minimum.

Niemniej nawet stworzenie okrę-

gów jednomandatowych nie eliminu-

je samej walki stronnictw. I tu wy”

sunięty został pomysł, aby kandyda-

tur mie mogła wystawić każda grupa

obywateli, jalk to było dotychczas,

lecz jedynie samorządy: terytorjalny

Coraz mniej nauki.
Dzieci w wieku szkolnym mają w

Polsce coraz mniej nauki.

Przedewszystkiem, około  miiljo-

ma ich nie uczy się zupełnie z powo”

du braku miejsc w szkołach. Pewnie

drugi miljon z braku obuwia, ubra”

mia, przez niedbalstwo rodziców, tub

wslkutek chorób uczęszcza do szikół

{а nieakuratnie, że nie może wy”

nieść z nich żadnych korzyści A

pozatem klasy są wszędzie tak  na-

tłoczone, że przypominają zawsze

porównanie ze śledziami wbeczce.

Według dzisiejszych wymagańwładz

w izbie szkolnej powinno być 60

dzieci. A czasem liczba ich docho“

dzi do 70 i wyżej. Na jednego nau“

czyciela przypada w stolicy około

70 uczni, na prowincji bywa ich na-

wet 120. W. takich warunkach na"

uczycielstwo najwięcej energii musi

zużywać na utrzymanie w jakic

takich karbach tych iwych

| niezmiernie, żywych tłumów  dzie-

| cięcych. O ich nauczaniu i wycho”

|wywaniu trudno imówić poważnie.

Na rok szkolny 1935/36 są już

przepisane dalsze „udoskonalenia“.

|Nakazano nową redukcję godzin na”

| uczania w czterech niższych klasach

szkół wyżej zorganizowanych, to

znaczy najlepiej wyposażonych w

liczbę nauczycieli. Dzieci w pierw-

czej klasie będą się uczyć tylko 16

godzin tyśodniowo zamiast dzisiefr

szych 18 (przedtem — 21 godzin).

W drugiej klasie zmniejszono liczbę

godzin zajęć z 21 na 18, w trzeciej z

27 na 26 i czwartej z 28 na 27.

i Oczywišcie, to zarządzenie, re-

dukujące liczbę godzin zajęć tygod-

niowo dzieci w szkołach, musi -

nąć na obniżenie poziomu nauczania

W ten sposób szkoła

powszechna w Polsce staje się coraz

bardziej fikcją. Społeczeństwo znie-

chęca się do niej, bo widzi, że nie

spełnia włożonych na nią zadań, a

natuczycielstwo przyzwyczaja się z

 

i wychowania.

konieczności do formalnego trakto-

wania obowiązków swego za

Traci zamiłowanie do pracy, która

nie może być produkcyjną i stwarza

same pozory tylko.

i gospodarczy. Wobec rządów komi”,
carskich w znacznej części samorzą”

dów, łatwo sobie wyobrazić, że kan- Gu
dydatury te byłyby rządowe.

z łódzkiej Rady Miejskiej.
Odroczenie posiedzenia wypływa z
taktyki komisarza, który nie chce

dopuścić do uchwalenia budżetu an-|
tysemickiego, Mec. Kowalski zażą
dał dalszego prowadzenia obrad i
zgłosił odpowiedni wniosek.

| Komisarz nie poddał waiosku te-
'go pod głosowanie i opuścił salę.
"Wobec tego Klub Narodowy podpi-
sał winosek o zwołanie posiedzenia
ZER :

| a  czwartkowem posiedzeniu

ł

zjawiłsięporaz pierwszy radnyna“
„rodowy s ыjątkowski, zwolsiony z
więzienia w środę. |

!

х

!

|

Korespoadent kijowski „Prawdy”
| donosi, e na kolejach połudaowo”
| zachodnich, ilość katastrof
wych jest w dalszym: ciągu wysołka.

W. trzeciej 5-dniówce marca wy-
się na kolei tej 75 katastrof,

76, a w

ъ

kolejo-|

  
   

Z Rosji sowieckiej.
Masowe katastroły kolejowe.

piątej pięciodniówce marca —aż

'116 katastrof. a e

W wielu wypadkach nie zdołano
(wyjaśnić, kto ponosi odpowiedzial-
ność, czy makzynista, czy też obsłu-
"ga drogowa.
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szony śpiewem, biskupa natychmiast

i północnej Europie palmy zastępują
gałązki wierzbiny, która w tym cza-

. seniupalm następuje procesja, prze

nym hymnem: Gloria, laus et honor

biodrach, i

  

Niedzielatł kmetmaś

Niedziela Palmowa u pierwszych chrześcijan.| ..
Niedziela Palmowa i Wielki Tydzień. do drzwi procesja wejdzie do koś-

(Z liturgii Wielkiego Tygodnia].  Sioła. kończy się pierwsza część ce-
Istnieją ślady historyczne, że już remonjału i rozpoczyna SięMsza sw.

w pierwszych wiekach naszej ery Już od iatroitu, gdzie woła SiĘ sło”
chrześcijanie jerozolimscy, zrazu w Wam piaty: „Boże mój, czemuś
ukryciu z obawy prześladowań, póź- mię odpuścił?" radosny nastrój iwy-
niej jawnie, czcili pamiątkę uroczy” wołańy POCOSA nagle OR NTT
stego ostainiego wjazdu Pana Jezu Lekcja tłumaczy, że Chrystus „Sam
sa do Jerozolimy specjalnym trady- się poniżył, stawęzy się posłusznym
cyjnym obchodem. Z opisu, jaki nam aż do śmierci„a śmierci krzyżowej...
pozostawiła pobożna Hiszpanka Syl- aby ta Imię Jezusowe wszelkie ko;
wja, która w IV w. odbyła pielgrzym lano klękało: niebieskich, ziemskie
kę do Ziemi Świętej, możemy mieć i piekielnychi iżby wszelki język
dość dokładny obraz, jak się ten ob- wymawiał, iż Pan Jezus Chrystus
chód odbywał. W niedzielę poprze- jest w chwale Boga Ojca (Paw. do
dzającą Wielkanoc zbierali się chrze Filip. 2,51). Wyraziwszy w Gradu-
ścijanie jerozolimscy popołudniu u ale zdziwienie, iż grzesznicy mają
stóp Góry Oliwnej, gdzie ktoś ze pokój, choć Chrystus cierpi i wyło”
starszych, zazwyczaj biskup odczy” żywszy słowami psalmisty proro-
tywał wiernym ustęp z Ewengelji o ctwo o Męce, Msza św. zamiast E-
tem, jak lud witał wjeżdżającego do wengelji przedstawia opis Męki Pań
miasta Pana. Następnie wszyscy, z skiej według św. Mateusza. Pasję
biskupem jadącym na osiołku na cze w kościołach katedralnych zazwy-
le, ruszali w stronę Jerozolimy, śpie- czaj śpiewają klerycy, przedstawiają
'wając hrymny pobożne. Każdy z wier cy poszczególne  posiacie z Pisma
nych niósł liście palmowe ji gałązki św. Św. Ludwik, król francuski,
oliwne. Tak przybywali do świątyni wprowadził zwyczaj, że po słowach:
Zmartwychwstania, gdzie ceremonja „A Jezus zawaławszy głosem wiel-
kończyła się. Obchód ten, wzrusza- kim, oddał ducha" wszyscy obecni
jący swą prestotą i głęboką treścią, padali na kolana i chwilę trwali w
był bowiem obrazem wędrówki na- kontemplacji.
szej do niebieskiego Jerusalem i '
chwały zmartwychwstania, i szybko Liturgja Wielkiego Tygodnia, |

rozpowszechnił się po innych gmi- Poczynając od Niedzieli Palmo“
nach chrześcijańskich najpierw wej św. Leon papież (V w.) wprowa-

Wschodu a potem i Zachodu. Z cza” dził zwyczaj codzieanego przez ca-
sem obchód ten uzupełniono święce ły Wielki Tydzień komentowania
niem palm. Pierwszym, który wpro- Męki Pańskiejj W Ewangelji Wiel-
wadził zwyczaj święcecia palm był, kiego Poniedziałku nie mówi się
jak się zdaje, pod koniec IV w. bi- wprawdzie о Męce bezpośrednio,
skupEdessy Piotr. BedaVenerabilis, wskazuje jednak dość wyraźnie na

sławny kronikarz Angli z VIII w. Judasza „który Pana Jezusa dla chci
w jednem ze swych dochowanych do wości zdradzi. Ewangelje Wielkiego
naszych czasów kazań bardzo ŚOTĄ" | Włorku i Środy podają już opisy Mę

co wysławia procesję PalmowejNie. k; wędług św. Marka i św. Łukasza.
dzieli, a sakramentarz św. Grzego” Dawniej
rza, podający ceremonjał :przy po”; chrześcijaństwa na środę, piątek i
święceniu palm i procesji, wyraźnie spbotę Wielkiego Tygodnia było na-_

wskazuje, że obchody te znane były bożeństwo na wzór suchedni kwar-_
na Zachodzie 11% dużo wcześniej, talnych, z czasem jednak, wobec in-

Święcenia palm w czasach obecnych.|nych ceremonij związanych z Wiel-
Dziś uroczystości Palmowej Nie-| ką Sobotą, zwyczaju tego zaniecha-

ałzieliskładają się w obrzędach koś-|no. Specjalnie wielkotygodniowem
cielnych z dwóch części: święcenia|nabożeństwem: są t, zw. „Ciemne
palm wraz z procesją oraz Mszy św.| Jutrznie”* odprawiane wieczorem we
poświęconej Męce Pańskiej.  Cere-| środę, czwartek i piątek. Powstały
monję święcenia palm poprzedza odjone ze zwykłych pacierzy kapłań-
czytanie ustępu z Pisma św. o zapo”iskich, które w dni Wielkiego Ty-
iedzi zesłania manny z nieba ij godnia, poświęcone szczególniejsze-

wprowadzenia do Ziemi obiecanej; mu ieniu, udostępniono około
oraz ustępów z Ewangelii św. Jana! V w. wszystkim wiernym, Składają
i św. Mateusza zakończonych opi-|się one z szeregu psalmów i trenów
sem wjazdu Pana Jezusa do Jerozo-| Proroka Jeremjasza oraz innych od-
limy, W czasie samego blogostawies-|powiednich ustępów, ujętych w trzy
aja pałm odmawia się modlitwę wjTokturny i zakończonych laudesami. ,

ZEBEWEWETRWAZNE RECO EFSSRTIESTO
której mówi się: „Boże, ....pobłogo-
sław le gałązki palmowe i oliwre...
aby w każdem miejscu na które za-
niesione będą, ściągały błogosła”
wieństwo Twoje dla mi ńców
jego”. Stąd powszechny w większoś-
ci krajów zwyczaj przechowywania|

igoonych palm przez cały rok.|
, jalk zresztąw całej środkowej

ъ

Sie puszcza już pączki zwane „ikot- ?
kami“. Dość popularnym jest zwy- :
czaj zjadania tych kotków, wierząc,
że przynosi to zdrowie. Po poświę”

ważnie nazewnątrz kościoła, w cza-
sie której śpiewa się różne odpowied
nie antyfony, zakończone przepięk-

Tibi sit, Rex - Christe Redemptor, :
špiewatym u zamkniętych wrot koś-
cielnych. Zhymnem tymzłączona jest
legenda, żeautorem jego był więzio-
nyniesłusznie biskup Teodulf z Orle- į
anu, który śpiewał go, gdy obok wię- ‚
ziemia przechodziła procesja Palmo- :
wej Niedzieli z casarzem Ludwikiem|

Gdypo trzykrotnem zastukaniu| | | .

Przy bólach reumatycznych w głowie,
zówa, potobdahtatw udachipostrzałowychstosuje się natu-

rałną wodę goreką Franciszka-Józefa dla
zo oczyszczania przewodu pokar-

a  
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Wielki Czwartek, 40

Specjalnejmi ceremonjami odzna” ';
cza się Wielki Czwartek. Kiedys, w i
pierwszych wiekach, w dniu tym od: |
piawiano trzy Msze św. pierwszą!
przeznączoną dla pokutników, drugą
w czasie której poświęcano oleje św. i
wreszcie trzecią na pamiątkę usta”|

nowienia N. Sakramentu, Wispomnia”!
na już pątniczka Sylwja opisuje, że|
w Jerozolimie w Wielki Czwartek|
wierni zbierali się o 4-ej popołudniu.
na Mszy św., podczas której wszys-
cy udawali się do Getsemani i tam

rozważali Mękę Pańską i konaniei

Pana Jezusa, wreszcie na miejscu poj
mania Chrystusa wysłuchiwali Ewan-
gelji św. i trwali na modlitwie aż do
rana, by udać się następnie do mia- :
sta na adorację drzewa Krzyža šw.“ Niegdys w wieczór w czacie nie-
Zwyczaj ten zdaje się być począt" SZporów święcono ogień, którym za”
kiem dzisiejszych „Ciemnych Ju- palano światła na teq dzień. Kościół
trzni”, Obecnie w każdymkościele przez ten obrządek zaznaczał, że
odprawiana jest tylko jedna Msza;wszystkie rzeczy, służące kuitowk
św. i przez jednego tylko kapiana.SA poświęcone. Ten zwyczaj zacho-
Ściśle złączono z nią przeniesienie N. wał się dziś w święceniu ognia, któ-
Sakramentu do Ciemnicy i obnaża- Te rozpoczyna szereg ceremonji Wieł
nie ołtarzy, a w kościołach katedral; kiej Soboty. Po święceniu ognia na-
nych także poświęcanie olejów św.! stępuje poświęcenie pięciu ziarn ka-

   CHAR
wzmacnia mięsnie i nen

  Dwy:

  

Wielka Sobota.

w  piewwszych wiekach

  

i umywanie nóg ubogim przez bisku*
pa. Tej ostatniej ceremonji dokony-
wali dawniej, prócz biskupów, takiże
królowie. W. protestanckiej Anglii,
gdzie od czasėw Jakóba II zwyczaj
ien zniesiono, jako ślad jego pozo”
stało rozdzielanie dawniej dwusastu
ubogim później tylu, ile lat panowa-
nia liczy monarcha, podarumków w
naturze i pieniądzach (t. zw. Royal
Maundy gifts), natomiast w Hiszpa-
nji až do niedawnych czasów król
umywał nogi dwunastu żebrakom i
podejmował ich na t. zw. „Comida
de los Apostoles“, | i

Wielki piątek.

W Wielki Piątek niema już wła-
ściwej Mszy św. jest tylko, podob-
aie jak w obrządku greckim przez
cały Wielki Post, prócz sobót i nie”
dziel, t. zw Msza św. praesanctifica"
torum t. j. z darów uprzednio poświę
conych. Poprzedza ją odczytanie pro

roctwa Ozeasza, ustępu z Exodus i
pasji według św. Jana, czyłtanej po
stronie Epistoły, oraz adoracja krzy
ża. Po nabożeństwie kapłan pozo-
stałą z trzech konsekrowanych w
Wielki Czwartek  Honstję św. u-
mieszcza w monstrancji i przenosi do
Grobu, gdzie rozpoczyna kię cicha
adoracja wiernych, Groby w Polsce
zazwyczaj są ozdobnie przybrane.

ĘĄ.  te
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dzidła, paschała, w którym to ka-
i zostaje umieszczone, wresz-

|cie, po odczytaniu dwunastu pro-
| roctw, wody chrzcielnej, Ponieważ z
taką ostatnią <ceremonją związane
jest pokropienie, skąd później pow"
stało pokropienie przed sumą, za po
święconą uważa się również wodę,
| którą wierni przynoszą w saczynich,
by zanieść ją następnie do domów.
Święconą wodę pokrapia się następ-
nie, jak jest zwyczaj w Polsce, po”
trawy, które spożywać się będzie w

i Wielką Niedzielę, ' przedewszyst-
| kiem jajka, symbol grobu, z któreg
j następuje zmartwychwstanie, Uro-
| czysta Msza św. odprawiana w bia-
|łych szatach liturgicznych, pełna jest
już wesela z powo zapowiedzi
"zmartwychwstania naszego przes
| Zmartwychwstanie Chrystusa, Nie
, posiada ona Introitu i Kyrie a sa
| Gloria odzywają się wszystkie dzwo
(my i dzwonki, ftóre od wielkiego
'Czwartku milczały, zastąpiono kołat-

azajutrz święci się już uroczyć
„cie dzień Zmartwychwstania Pok.
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OBŁOŻONY JĘZYK...

Diono оКОВ I. E. Ki Dzlegała NIWIEZ NN
cuskie Thė Chambard, które niezawodnie |

o rzeczywistym stanie Kościoła KatolicKiego sexs wyróżnienie Cea took 5 P A|  
 

w Meksyku.
ш

 

2. Kościół, posiadając faktyczną ki, bo Kościół, nasza Matka, znaj”

misję nawracania narodów i będąc, duje się w żałobie. Ze szczególną e

jak w istocie jest, matką narodów pilnością starajcie cię zadość- Prasa kowieńska donosi, że 5 bm.
zarzutem

wolnych,
ь

ludności

uczać

z obowiązku musi po- czynić za grzechy publiczne, jak ©- zostali aresztowani pod

swych synów, że ma” becna zniewaga Pana Boga i naszej „podżegania jednej części

ją ścisły obowiązek pracować i po- Najświętszej Matki w Guadalupie i przeciw drugiej" i „agitację na rzecz |

święcać się dla wolności Meksyku w przedstawicieli Jezusa Chrystusa na szkoły” małorolni mieszkańcy wsi

każdym kierunku i używać wszyst, ziemi, w sposób szczególny aaszego Kabałda i Szyrwinty: Boles.aaw Dacz

kich środków dozwolonych, pod wa” Ojca św. Papieża. Te publiczne znie- ko, Stanisław Pitkin oraz Franciszek

runkiem zachowania niezmiennych wagi domagają się specjalnych ak- Waszczuk. 7 bm. zostali oni prze”

norm moralności i sprawiedliwości: tów zadośćuczynienia i chociaż nie wiezieni do Wiłkomierza, gdzie na

Nam zagraża niebezpieczeństwo ko- wątpimy, że wiele dobrych dusz, któ

munizmu i tylko stanowczy i wytrwa re są w naszej Ojczyźnie, po” |

ły wysiłek wszystkich dobrych czyniły prywatnie różne akty wyna”

meksykanów będzie mógł ocalić na- grodzenia dla przebłagania sprawied ;

szą nieszczęśliwą Ojczyznę. | | liwości Bożej, byłoby wielce pożąda” |

Wskazówki Jego Świętobliwości, nem, aby w naszych kościołach od-|

jeżeli w odpowiedni sposób będą za”. bywały się modlitwy publiczne 1 аК-

stosowane, bez wątpienia przyniosą ty wynagrodzenia. Dlatego pragnie-
|

pożądane wyniki. A co się tyczy w | my, aby w każdą niedzielę, który to|

życiu środków gwałtownych, jak u-| dzień jest szczególnie poświęcc ny

ciekanie się do broni, aniEpiskopat, | czci Pana Boga, odprawiały się te|

ani Kler nie będzie się w to wtrącał, | nabożeństwa w różnych godzinach|

ani drogą nakazu, ani zakazu. dla różnych klas osób, albo o jednej,

3, Ani strach, ani nieporządna|godzinie dla wszystkich, według moż|

miłość dóbr ziemskich nie powisny| ności, modląc się w ten sposób. że”,

tak dalece zasłaniać światła sumie” | by wszyscy brali udział w tych mod"

nia, by narażały katolików na nie| itwach i aktach wynagradzających,

bezpieczeństwo  zaprzania się albo|odmawiać i poza tem należy Exorci-_

utraty swej wiary; dlatego nieca wie sma a Satana, aprobowane przez

dzą katolicy, że nie mogą należeć do Leona XIII pap.. Litanję do Wszyst-

partii rewolucyjnej, bo ona jawnie kich Świętych i inne modlitwy, któ-

jest ateistyczną; nie mogą być człon re księża Proboszczowie i Rektorzy

kami masonerji, bo oprócz tego. ŻE kościołów będą uważali za stosow“

jest sektą tajemną, potępioną i zaka- | ne, Gdzie niema kapłanów, niech sa”

zaną stanowcza i wszędzie prZeZ mi wierni zajmą się temi nabożeń-

Kościół, jest ona sprawczynią prze stwami w otwartych kościołach dla

śladowania, które cierpimy i 26 kultu, a gdzie kościoły są zamknięte,

omal o. jawa o niech czynią to, co będzie można,

stwowych. Członkowie pa ji rewo” ch mieszkaniach. a Ę у

tucyjnej, jak również masoni nie mo- AP.Mv
o barbarzyństwu, dobro przeciw

$а przystępować do Sakramentów, gły zgodnie unosiły się do tronu Pa- złu, chrześcijaństwo przeciw „Poga

jeżeli się nie wyrzekną swych błę na Boga, polecamy Najprzawielebniej nizmowi, synowie z. proga sy-

dów, ani mogą być ojcami chrzest- szym XX. Biskupom, by dali zarzą- nom szatana i tymi, Św z A

nymi, ani brać udziału w ceremo" Gzenia swym kapłanom, alby cor nim.Nikt niech nie upa A 2»

jach religijnych. Niech się nie uspTa* qzjennie odmawiali we Mszy modlit- bo jeżeli nasi nieprzyjaciele | ają w

wiedliwiają nawet tem, że nieświa- „ę PRO RE GRAVI, znajdującą się swe własne siły a>nyma

domie, tak postępują, albo by zapo” w Mszale CONTRA PERSECUTO- TV za sobą Boga, za 2 s{ Naj:

biec większemu złu; nie jest to ra- RES ET MALE AGENTES. Wierni będziemy mogli wszystko. aa

da, tecz rozkaz: najprzód służyć Bo” ząś bez względu, czy należą czy też ile siewyraźną 1trudną = R.

gu, a potem ludziom. w do „Związku Dzieci Meksykań- -% gą * ВН

2 Ra ie ее wie przydadzą wszelr gkich” niech odmawiają „codziennie Spa tiudaodci, & НОГа -За

kie środki, których katolicy muszą modlitwy tego „Związku”, któremi spotykamy io ile silniejsi są ae

koniecznie użyć dla spełnienia są: Ojcze Nasz, cztery Zdrowaś, Ma nieprzyjaciele,niech e bej z

swych obowiązków i zdobycia wol- rya i akt strzelisty: Nalświętsza Pan dzie nasza ufność w Jezusa Chrystu

„ności, jeżeli. nie będą unikali okazji no w Gnadalupie, broń i zbaw twoje sa, za któregowszechmocną pomo”

do grzechu. jeżeli ściśle się nie złączą dzieci meksykańskie.
cą wszystkiego dokonamy. Ze swej

z Bogiem. Panem naszym, i joželi nie Zi : 2 strony czyńmy, co, możemy, zacho-

bedą spełniać czynów miłości wzglę- LIL. Obudźmy BASZĄ NN 2 wując i powiększając łaskę S

"dem wszystkich swoich <a szcze” =: oe i sasas 6> częstem łe RyFEC do >

ślnie pod względem kapłanów i
tusie. mentów, pokorną i pełną wiary i ut-

uo i tych, którzy Nadeszły dla nas bardzo trudne ri ności modlitwą i wykosujmy cnoty,

wśród niezliczonych `° bo- Sy, ale za łaską Boską wszyscy D£" szczególnie miłości bliżniego. Bądź”

hatersko walczą, by ocalić Oj- dziemy mogli spełnić nasze ciężkie my mężni i nie wątpmy: Bóg nas wy”

czyznę od kataklizmu, który się obowiązki i zdziałać.to, by „Jezus słucha, wesprze i udzieli wolaości,

zbliża; dlatego niech uczęszcza” Chrystus był znany, kochany i wiel- do jakiej mamy prawo.

ją, o ile mogą do  Sakramen- 'biany. Okoliczności obecne wymaga" Całem sercem i z głęboką wia-
fe
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DO MYCIA TWARZY STOSUJCIE

 

bo On i jedynie On jest naszem zba”

wieniem“.
:

Ta walka "ie jest ani pierwszą,

ani będzie ostatnią: zawszewalczyło

światło przeciw ciemnościom, praw”

da przeciw błędom, cywilizacja prze

 

РОНАСАЛЕ

ZAMIAST_MYDŁA OTRĄBKI ABARID

Areszty na Litwie.
mocy administracyjnego wyroku kb”

'mendanta wojentego Dacziko i Pit-

kin osadzeni na 1 miesiącwięzienia,

zaś Waszkum wysłany na 3 miesiące

do Birż.
8 bm. został aresztowany w Wisz-

tyńcu prywaóny nauczyciel Stefan

Jagiełłowicz.

TTT

 

nie kosmetyku, który dając chwi-

łową poprawę jej wygladu nisz-

czy iq bezpowrotnie lecz odżywki

chroniqcej skórę twarzy przed

więdnięciem i utrzymującym ia

| w stanie wiecznie młodym. Takie-

mi odżywkami i kosmetykami sa:

PUDERi KRE
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ni. Dn jest naszem życiem, życiem.

|naszej duszy. Dzielmy także bė-

le naszych braci i płaczmy 2 pła-

czącymi,  pocieszajmy smutnych,

wspierajmy słabych i ochraniajmy

bezbronnych. Nie zapominajmy ma“

szych nieprzyjaciół, bo będąc praw”

dziwytmi chrześcijaninami, za przy”

kładem naszego Boskiego wzoru,

(kochajmy ich, módlmy się za tych,

którzy nas prześladują, błogosław-

my tym, którzy nas nienawidzą. Sza-

tan ich opętał, "dlatego widzą i nie

chcą widzieć, słyszą a nie chcą sły”

szeć; pracują dla własnego nieszczę”

ścia i zguby Ojczyzny.

Nasza Matka Najświętsza * w

Guadalupie, w dinu uroczystości, w

którym tę instrukcję piszemy,Ona,

która nam wiarę w Jezusa

Chrystusa i ja zachowała wśród

ciągłych burz w przeciągu wielu lat,

niech sprawi, aby ta wiara całkowi”

cie zatriumfowała w naszej Ojczy-

źnie, i chroniąc swoim  gwia-

ździstym _ płaszczem wszystkich

meksykanów, jako swych synów, bo

nimi jesteśmy, niech nam dopomoże

żyć, jako prawdziwym bnaciom, oży-

|wionym jedynem pragnieniem wy”

chwalania Jej Najświętszego Syna,

Jezusa Chrystusa, uczynić naszą ko-

chaną Ojczyznę wielką wprawdzi-

wem znaczeniu, na fumłamencie rze”

łów, niech się modlą z głęboką po-:)% od Tas wiele poświęcenia, a Na' rą wzywamy Was, wszystkich do| ‚ З if

korą, żywą wiarą i nieograniczoną wet w niektórych wypadkach praw brych meksykanów, którzy przezbomwa 2 ae 2.m.a

ufnością, czynią prawdziwe dziwego heroizmu, Ufajmy w Bogu. błąd, i niewiadomość lub z innych

dzieła miłosierdzia chrześcijańskie- Jesteśmy synami Męczenników i spo przyczem nie jesteście z nami: Przy”

go udzielając schronienia kapłanom, ; dziewamy się osiągnąć _ prawdziwe łączycie się do nas. Prześladowania

miech nauczają dzieci prawd chrześć. życie, które oni już posiadają: „Nie Kościoła katolickiego rozciągnęły

cijańskich, niech wspierają opuszczo są porównane cierpienia tego życia się na wszystkie wyznania chrześci-

nych, rozpowszechniają wydawti- 2 chwałą, jaka 92 nas czeka. „Žyj“ jaūskie. To Chrystus, którego się

ctwa katolickie i niech praktykują my, jako pielgrzymi i przechodnie na prześladuje. To cywilizacja chrze”

wszystkie te dzieła, jakie roztrop” ziemi, bo tu nie mamy stałego miesz ścijańska, którąusiłuje się zniszczyć.

że nie słowa i dobre chęci uświęcą Polecajmy nasze troski Bogu, boOn' siłuje poddać pod panowanie najgor-

3 zbawią, lecz dobre uczynki, doko-| czuwa na

i żywem pragnieniem współdziałania cie ciała, ale tego, który może nas ści i bez sumienia, czyli

w zbawieniu dusz. W tem zadaniu|potępić na wieki... Nie troszczmy ności zapewnienia

jak i we wszystkiem, co się powie-| się o to, co mamy odpowiedzieć *ym, obłudnie obiecuje.

bat wa

pracować i dopomagać ci, któ”|ty natchsie nas... Szukajmynajprzód. calenia Ojczyzny przed

rzy przez swe wykształcenie, wy* Królestwa Bożego i sprawiedliwości,mem, który jej zagraża.

chowanie, stanowisko i środki ma”| jego, a wszystko inne będzie ram. Niezmiernie pragniemy,
) S l s

aby tai

derjałne mogą z większą tatwością,|przydane... Ufajmy w Panu,działaj” nasza instrukcja doszła do wszyst”. iii LLS

<hociaž nie Бех aiebazpieczeūstwa 1 my po męsku, podnieśmy nasze cer-' kich miejsc Rzeczypospolitej, i

trudności, nauczać prawdy, udzielać | ca i znośmy z uciechą próby, jakiekładamy nadzieję, że najprzewieleb-

rad, kierować, łączyć i jednoczyć PanBóg na nas zsyła... Jeżeli z Nim niejsi XX Biskupi, jakotelżPrzełożeni

„działalność tych, którzy z zaparciem będziemy cierpieć, z Nim będziemy Zakonów i Dyrekcje różnych Związ-

siebie samych, bezinteresownie szu |się i cieszyć... Idźmy za Nim, bo On ków ją ogłoszą i rozpowszechnią

%ają chwały Pana Boga i zbawienia jest światłem świata i dlatego nie bę w najkrótszym czasie. Bądźmy

dusz. dziemy chodzić w ciemnościach; wszyscy złączeni w duchu, bo je

W sposób szczególny polecamy,' wiernym On fest i nie dopuści abyś-, steślmy katolikami i dlatego saleiży”

aby też nie brali udziału w zaba- my byli próbowani nad siły... Szu- my do jednego ciała, którem jest

wach i ograniczyli zbyteczne wydat- kajmy zawsze i wszędzie Chrystusa, Chrystus: W. Niego jesteśmy wciele-

z przekonaniesi.| Sa. ale dążymy do wieczności... To naród meksykański, który się u

d nami... Nie lękamysię szego tyrana, pod anonimowy rząd—

aane w łasce Bożej, z czystą intencją tych, którzy mogą "am odebrać ży-: bez wiary, bez religii, bez moralno-,

po
05 y ię naszą instrukcję do .

wszystkich naszych Braci е

irozproszonych po całym Świecie,

„aby wszyscy katolicy całego świata

„mogli się zapoznać z naszem położe*

(niem i prosić Pana Boga o lekarstwa

„dla naszych cierpień. к ла

| Z całego serca, razem z-NPW.

| Episkopatem meksykańskim | ai

„szczegėlnie w imię wspėlnego Oicai

|wszystkich narodów "a ziemi J. S.
'Papieża Piusa XI, udzielamy nasze-

rę e Ep biogoslawiefstwa  w Imię Oica i

działo, imają większy obowiązek| którzy nas prześladują, Duch Świę” | wszystkich teraz połączyć 2do 0-|
Syna i Ducha Świętego. Amen.

t Leopold Ruiz
Arcybiskaup de Merelia

Delegat Apostolski.

rz, o : Е
Artretyzm i reumatyzm leczy się ko-

rzystnie i skutecznie w Zdrojowisiku

INOOROCŁAO.
| KŻ

TuiNH
|

|
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 K  Połodka 4, rozpocrną się dnia 15

В.

Niedziela, 14 kwietnia. |

"Kronika wileńska.
_ Rezurekcje w kościołach wileńskich.

"Rezurekcje w kościołach wileń-
<akich odprawione zostaną w nastę-
pujących godzinach:

W. kościele św. Jana w sobotę o
godz, 12 wiecz.

W. kościele Sióstr Wizytek w so-;
botę o godz. 6 m. 30 wiecz.

W, kościele po-Bernardyńskim w
sobotę o godz. 10 wiecz.
W kościele św. Józeła (Dobro-

czynności) w sobotę o godz. 6 wiecz.
W kościele Najśw. Senca Jezuso”

wego w niedzielę o godz. 6 rano,
W. kościele św. Ducha w sobotę

o godz. 11 wiecz.
W kościele św. Jakóba w nie-

dzielę o godz. 6 rano.
W. kościele św. Teresy (Ostro-

bramsikim) w niedzielę o $. 6 rano.
"W kościele Wszystkich Świętych
w sobotę o godz. 9 wiecz.

MW kościele św. Rafała w niedzie-
lę o godz. 6 rano.

W, kościele Niepokalanego Po-
częcia N. M. P. w niedzielę o godz.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda o zachmurzeniu zmien

nem z przelotnemi opadami.
Chtodniej.
Umiarkowane, chwilami porywi-

ste wiatry z zachodu i pėlnoco-
zachodu.

DYŻURY APTE:.
Dziś w nocv dyżurują następujące

apteki: ;
Miejska — ul. Wileńska Nr, 23 (tel.

3-90); sukc. Chomiczewskieco — uł W.
" Pohulaaka Nr. 19 (tel. 16-92 Filemonowicza
4 Maciejewicza ul. Wielka Nr. 29 i
<©hróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
sraz wszystkie ma przedmieściach prócz
Śnipiszek.

"WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Porządek nabożeństw w W.

"Tygodniu w kościele Św. Jana. Nie-
»iziela Palmowa: poświęcenie palm i
„guma o godz. 11. W. Czwartek:
Msza św. o godz, 10 — celebruje
„J. Е. ks. Arcybiskup Metropolita.
"W. Piątek: początek nabożeństwa o
godz. 9. W. Sobota: początek nabo” yy
żeństwa o godz. 8. Rezurekcja o 4.
12 w nocy.
W W. Piątek o godz. 20 chór

„Echo' pod dyrekcją p. prof. Wł.
Kalinowskiego *wykona pienia ireli“
gijne przy Grobie Zbawiciela.
— Nabożeństwa w košciele po”

/Bernardyńskim. W W. Czwartek —
Msza św. o godz. 6, w W. Piątek i
"W. Sobotę o godz. 6 m, 30. W, Wiel-
ki Piątek o godz. 7 wiecz. pasyjne
pienia przy Grobie w wykonaniu
chóru „Hasło pod dyr. p. Žebrow-

° — Nowenta do Ššw. Antoniego w
kościele Bernardynów. Od dnia 16
kwietnia poczynając, przez 9 wtor-

| dków 6 godz. 8-ej odprawiać się bę“
dzie Nowennę do Św. Asntoniego z
wystawieniem Przenajświętszego Sa-,
kr. iu,
— Rekolekcie akademickie, Sta-

sanidm duszpasterstwa akademic-
kieśo — 15, 16 i 17 bm. w kościele
Šw. Jana odbędzie się 2-ga serja
rekolekcyj akademickich pod prze-
wodmicrwem O. Е. Życzkowskiego
T.J. — Początek konferencji 15 .i 16.
© godz. 18.30, 17. o godz. 18, poczem
nastąpi spowiedź.
— Nekolekoje dla mieszkańców

Domu nocleęgoweśo, mężczyzn, ul.

bm. (poniedziałek). Nauki głosić
będzie ks. proboszcz Florian Mar-
Ikowsti wieczorem każdego dnia..

= SPRAWY SZKOLNE.
‘ — Egzaminy wstępne dó Gi-
-<maazjum SS. Nazaretanek  Zgro-
snmadzeńie Sióstr Najśw. Rodziny ®
Nazaretu w Wilnie (ul. Piaskowa 3)
zawiadami > RY wstępne

do wszystkich klas gimazjum i
szkoły powszechneś rozpoczną się z
dhiem3 czerwca ogodz, 8-ej rano.

/ Jedmocześnie zawiadamia się, że
opłata za naukę w szkole powsztch

riej została abniżoma,

7 rano.
W. kościele św. Jerzego w nie”

"dzielę o godz. 7: rano.
W. kościele OO. Bonifratrów w

niedzielę o 6 rano.
|. W kościele św. Kazimierza w so-
įbotę o 7 m. 30 wiecz. .
| W kościele OO. Franciszkanów
|w sobotę o 9 wiecz.
| W. kościele św. Bartłomieja (na
'Zarzeczu) w niedzielę o 6 zrana.
‚ , W kościele św. Michała w sobo-
„tę o 7 wiecz.
. W kościele św. Trójcy w sobotę
| o 6 wiecz.
| W kościele św. Katarzyny w so”

W| kościele granizonowym św.
Ignacego w niedzielę o 7 rano.
W kościele św. Mikołaja w nie-

dzielę o 6 rano,
W kościele OO. Misjonarzy w 60°

botę o 7 rano.
W. kościele św, Piotra i Pawła

w niedzielę o godz. 6 rano.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Tradycyjna Zabawa Akade-

micka Kół Wilnian w. Warszawie,
Poznaniu i Lwowie odbędzie się w
dniu 22 kwietnia br. w salach Izby
Przemysłowo - Handlowej.  Szcze-
góły zostaną podane. — Wszyscy
pragnący wesoło i przyjemnie spę-
dzić czas niech zarezerwują sobie
dzień 22 kwietnia br.

RÓŻNE.
— Tanie sprzedaż książek, tnwa-

jąca od 29. III. do 14. IV, rb., kończy
się nieodwołalnie dzisiaj, w niedzie-
łę, dnia 14 kwietnia — księgarnie
no» otwarte są od godz. 13 do

t

 
18-ej. Korzystajcie z ostatniej chwili
i nadzwyczajnej okazji kupna taniej
książki

° — Podziękowanie,  Niniejszem
składamy serdeczne „Bóg zapłać”
Pracownikom Banku Rolnego Od-
dział w Wilnie za złożoną za po“
średnictwem p. Stanisława Butkie”
wicza ofiarę na święcone dla  naj-
biedniejszych _ mieszkańców m.

Stowarzyszenie 24 Oddziału
Pań Miłosierdzia Św. Wincentego

a Paulo,
— Sprostowanie. W. os'atnim

mumerze „kroniki Pracy Kobiet“
pod artykułem „Cześć bohaterkom”*
"mylnie wydrukowano podpis: 5. Z.
Powinno być L, Ż.

Odezwa

 

Herbaciarnię N. O, K
Nie omijajmy kwestarek! Rzuć-

my grosz ofiarny do ich skarbonek
na święcone dla bezrobotnej i zubo-
żałej inteligencji. Niech w święto
Zmartwychwstania Pańskiego nie bę”
dzie głodnych ani smutnych! Niech
ci, którzy mają pracę, pamiętają o
tych, którzy ją stracili! N. O. K.

wycieczka niemiecka
z Prus Wschodnich.

_ Dnia 5 maja r. b. do Wilna przy”
bywa liczna wycieczka Niemców z
Prus Wschodnich.

WI dniu tym rozegrany zostanie
mecz piłki nożnej między drużyną
pruską i wileńską. ;

Wycieczkazwiedzi miast) i oko-
įlica, przyczem zapozta się z histo-
|rycznemi zabytkami Wilna.

Każdy światły Polak—plonie-
rem oświaty: umiejący czytać

uczy analfabete!

 

DZIENNIK WILEŃSKI

We wtorek, 16 kwietnia zbiórka na.
działać będą zachęcająco przy nabywaniu

| Z T-wa przyjaciół Ogrodu Zoologicznego.
Wczoraj w siedzibie Szkolnej

Pracowni Przyrodniczej (ul. M. Po-
hulanka 1) odbyło się doroczne wal-
ne zebranie członków T-wa Przyja-
ciół Ogrodu Zoologicznego.

Zebranie zagaił zasłużony inicja”
tor i kierownik T-wa, p. prezes Ale-
ksander Dmochowski, zapraszając
na przewodniczącą obradom p. Boh-
danowiczównę, dyrektorkę gimn. im.
Czartoryskiego.

Właściwe sprawozdanie poprze-
dził akt rozdania nagród za najlep'
sze prace uczącej się imlodziežy
n, t, „Życie zwierząt i ptaków", co
stanowiło zadanie konkursowe, ogło-
szone przez T-wo.

| Z pośród 76 prac nadesłanych,
' nagrody uzysikali:
| Lucjan Przybora (ucz. kl. I gima.

botę o 7 wiecz. 00. Jezuitów), Helena Rejszelówna
| (ucz. II kl gimn. Nazaretanek), Ma-
|rja Rakowska (ucz. II kl. g. Naza-

|kl VII g. Z.Augusta), Tytus Kar-
„powiski (ucz. kl. VIII g. Z.-Augusta)

| Bergpektywy zwiętszeia praty.
Rząd zdecydował się ostatnio na posu-

nięcia, które przynieść mogą realną korzyść
licznym rzeszom bezrobotnych. W progra-
mie prac państwowych uwzględniono w
szerokich rozmiarach roboty publiczne, na
sfinansowanie zaś tych robót postanowio-
no wypuścić 3% Premjową Pożyczkę Inwe-
stycyjną.

Kwota pożyczki, która przeznaczona
zostanie całkowicie na rozbudowę i przebu-
dowę dróg, na regulację rzek, na mosty,
koleje i inne urządzenia o charakterze pu-
blicznym, jest jednocześnie i małą i dużą.
Wynosi ona w gotówce 150 miljonów  zło-
tych. Mówimy „w gotowce“, śdyż część
subskrypoji Premjowej Pożyczki Inwesty-
cyjnej można będzie wpłacić obligacjami
Pożyczki * Narodowej z 1933 r., a więc o
kwotę tych obligacyj, złożonych na rachu-
nek nowej subskrypcji, zwiększy się gotów-
kowa część pożyczki, ustalona na 150 mil-
jonów złotych, 5

Kwota ta jest mała — gdyż niewątpli-
wie na zaspokojenie wszelkich maszych
braków inwestycyjnych i zatrudnienie pół-
miljonowej armji bezrobotnych potrzeba
jest znacznie więcej pieniędzy. Jest ona
zarazem duża —- gdyż nie jest wielką po-
jemność finansowa kraju, przy małych za-
a: i dochodach szerokich warstw lud-
ności. ‚ !

Rząd jednak nie chce iść na żadne
eksperymenty finansowe, to też i Pożyczkę
Inwestycyjną — jak stwierdził to Minister
Skarbu — rozpisał w rozmiarach, które
zdaniem rządu mieszczą się w ramach moż-
liwości finansowych społeczeństwa.

Dobrze się jednak stało, że chociaż ten
skromny program zakreślono i przystąpiono
do jego realizacji. Pożyczka Inwestycyjna
rozszerzy środki przeznaczane dotychczas
na akcję zatrudnienia i otworzy perspekty-
wy zwiększenia pracy dla kilkudziesięciu
tysięcy bezrobotnych.

Rzecz cała polega dziś na pokryciu
zamierzonej kwoty emisji Pożyczki Inwe-
stycyjnej. Nie wydaje się, aby sprawa ta
napotkała na trudności, Dla 3% Premjowej
Pożyczki Inwestycyjnej stworzono szereg
korzystnych warunków, które niewątpliwie

 

obligacyj tej pożyczki.
Jednym z takich warunków jest pre-

mjowość pożyczki, Posiadacz każdej 100
złotowej obligacji 3%0 Premjowej Pożyczki
Inwestycyjnej nietylko korzystać będzie
mógł ze stałego dochodu w formie procen-
tu, który będzie mu wypłacany trzy razy
w roku, lecz również uczestniczyć będzie
w losowaniach premij. Premje te rozloso-
wywame będą co 4-ty miesiące, przyczem
na 3.200 premij od każdych 100 miljonów
pożyczki przewidziano jako główne wygra-
ne dwie premje po pół miljona złotych i
jedna w kwocie 200 tysięcy złotych. |

Dla sfer pracowniczych pewną atrakcje
przy subskrypcji pożyczki stanowi możność
wpłacenia połowy zadeklarowanej kwoty
obligacjami Pożyczki Narodowej, oraz roz-
łożenie płatności części gotówłkowej po-
życzki na 10 miesięcznych rat. Pożyczka
Narodowa, jak wiadomo, jest imienną. Pra-
cownicy, którzy posiadają tę pożyczkę, nie
mogą jej — w razie potrzeby — zastawič
w bankach lub sprzedać bez zgody Komi-
sarza „pożyczki, uzyskanie zaś tej zgody
jest bardzo trudne,

Zmiana pożyczki narodowej na Pre-
miową Požvorkę  Inwestycvjną zniesie tę
niedogodność, . obligacje bowiem nowej
pożvczki będą wystawione no okaziciela i
każdej chwili będą mogły być sprzedane
lub zastawione, jeśli. posiadacz ich zmaj-
dzie się w trudnościach finansowych, Jak

| zaś wiemy, w sferach pracowniczych trud-
"mości te zdarzają się bardzo często,

Roboty publiczne z funduszów samorządo- |
wych i Funduszu Pracy.

PAGE Anatol Leszczyłowski (ucz.:

i Irena Rogińska (ucz. kl, VI g. Czar-
,toryskiego). Prócz tego wyróżniono
112 prac.

| Następnie przystąpiono do wla-
'ściwych obrad, Okazuje się, že Two
, boryka się z wielkiemi trudnościami
,matenjalnemi, największą zaś troską
jest sprawa odpowiedniego terenu

.pod ogródrzwierzyniec. Plac, z któ-
irego T-wo korzysta dotąd, jest
| szczupły i nieodpowiedni — nie po:
zwala nietylko na rozwój, lecz na
racjonalną hodowlę zwierząt i pta”
ków, posiadanych już w liczbie
około 150,

W. związku z tem specjalna ko-
misja, złożona z przedstawicieli za*
rządu miasta i T-wa, zbadała szer
objektów, z których brane są
uwagę dwa, a mianowicie: Zakret,
pozostający w dyspozycji uniwer*
sytetu oraz lasek zwierzyniecki, na-
leżący do miasta.

Ze względu na objekcje; stawia-
ne przez władze wojskowe, których
tereny graniczą z placem na Zakre”
cie, oraz inne niedogodności, projekt
przeniesienia tam  zwierzyńca jest
niemal niewykonalny. Natomiast te-
ren w: lasku Zwierzynieckim, położo-
ny tuż za mostem w pobliżu Radjo-
stacji i szpitala zakaźnego, nadaie się
ze wszechmiar na urządzenie ogro-
du-zwierzyńca, jednakże wyłaniają

„się poważne trudności przy realizacji
tego planu, ponieważ istnieje piro-
jekt rozbudowania tu szpitala.
W kierunku uzyskania odpowie”

dniego placu, zarząd T-wa w dal-
szym ciągu będzie usilnie pracował.

Następnie uchwalono preliminarz
budżetowy na rok następny oraz do”
konano uzupełniających wyborów
do władz T-wa, powołując ponownie
ustepujących, ‚

Na zakończenie ks. Mączka, rek”
tor gimn. OO. Jezuitów, podzięko-
wał zarządowi za zorganizowanie
pożytecznego konkursu dła dziatwy
szkolnej, mającego doniosłe znacze-
nie propagandowe. Kos.

ZEMSTA ZA PROCES O EKSMISJĘ.

Stanisław Dowgiałło (Cicha 8) zamei-,

dował policji, iż sublokator jego Kajetan

Głowacki, któremu wytoczył proces o eks*
misję, grozi mu zabójstwem, a wczoraj na-
padł na niego z nożem w ręku i jedynie
dzięki natychmiastowej ucieczce uniknął on

poważnego niebezpieczeństwa.

 
 

 

„MŁODOCIANI ZŁODZIEJE.

Przy ul. Niemieckiej 3 na gorącym u-

czynku włamania się do drukarni Słońskie-
śo, policja zatrzymała dwóch młodocianych

złodziei w wieku 13 i 11 lat, Josela Żara
oraz Witolda Kisiela. Młodocianych adep-
tów „sztuki“ złodziejskiej osadzono w

areszcie. Grozi im dom poprawczy w Wie-
lucianach. t A

p: BÓJKA.

: Na ulicy Wiłkomierskiej wynikła wczo-
raj wieczorem bójka, podczas której nieja-

kiemu Socherowi odgryziona została warga.
Sprawca tego „bohaterskiego” wyczynu, L.

Szoak, ugodzony został przez Sochera
trzykrotnie nożem. Policja prowadzi do-
chodzenie. E 4

Przy ulicy Szeptyckiego 10 fumkcjonar=

jusze policji śledczej zatrzymali 200 kilo-
gramów przemycanej soli — R į

: PODRZUTEK.

Przy ul. Antokolskiej 16 na chodniku
znaleziony został podrzutek plei żeńskiej,
w wieku dwóch tygodai: Podrzutkauloko-
wano w przytułku Da. Jezńs. ** 0%

CZYJA BRANSOLETKA? А
W. ogrodzie Bernardyńskin *znaleziona

została zgubiona przez nieżńanąosobę
srebrna bransóletka. Znajduje się ona do
odebrania w I-ym komisarjacie P:"P, © 7

 

KS, MONACO NA POLOWANIU.
ŠLONIM (Pat). W sobotę warezawskim.

pociągiem pośpiesznym, o godz. 15,22 prze-
Dnia 24 b. m. Wydziały powiato wznawia roboty niedokończone w u- jechałprzez Słonim książę Monaco, udając. we przystąpią do wstępnych prac in-

„westycyjnych przy budowie n0; GL
- dróg oraz naprawy szos i traktatów. _ Przy pracach

Równocześnie Fuadusz Pracy

biegłym roku w Wilnie i na prowin“

tych znajdzie za“

trudnienie około 800 robotników.

się do Nieświeża na zaproszenie księcia
, Radziwiłła. Jak nas informują, książę Mo-
naco weźmie udział w połowaniu na cie-
trzewie.
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Zmiany w administracji państwowej
wileńszczyzny.

Starosta powiatowy dzišnieūski
w Głębokiem, p. Ludwik Muzyczka
przeniesiony został na stanowisko

starosty powiatowego w Wyrzysku.

Agendy

sżarda Konarzewskiego, agendami
tego starostwa kieruje wicestarosta
p. Henryk Sylwestrowicz.
„„Pozatem zaszły również zmiany
ną stanowiskach komisarzy ziem”

Stan wody na Dźwinie. |

starostwa "w  _Głębokiem,
przejął dotychczasowy starosta po-.
wiatowy oszmiański p, Wiktor Su-/
szyński, Do czasu objęcia starostwa
powiatowego w Oszimianie przez no”,
womianowanego starostę p. inż, Ry-

DZIENNIK WKELEŃSKI

skich. Dotychczasowy komisarz.

| ziemski w starostwie powiatowem w
'Brasławiu p. Olgierd Tarasiewicz
|przeniesiony został na takież stano-/

wisko do starostwa powiatowego w.

Wilejce, zaś komisarz ziemski wj

starostwie powiatowem w Wilejce|
ną takież same stanowisko do staro” i
stwa powiatowego w Brasławiu. į

Inż. Marjan Gawecki, radca w|

Urzędzie Wojewódzkim wileńskim,

w tym samym charakterze przenie-|

siony został do Urzędu Wyojewódz”|
kiego w Nowogródku.

i
| siejszych w Polsce zaliczyć trzeba

Niedziela, 14 kwietnia.

 

| i W 3-ej KLASIE znów padły wygrane

10,000 zł. na Nr. 18991
5,000 zł. na Nr. 31644

w nejszczęśliwszej kolekturze

welańska
WILNO, WIELKA 6

SPORT.
®

Dzisiejsze imprezy sportowe.
Do najciekawszych imprez dzi; strzostwo Polski.

W Zakopanem mają być zonrganie
zowane zawody narciarskie, a w

W Warszawie Legja|Warszawie prócz meczu piłkarskie"

A. 

 mecze ligowe, które odbędą się w
6 miastach.

BRASŁAW (Pat). Woda na rze- dy wynosił 730 cm. ponad stan nor spotka się z Garbarnią, która pro”|go, zawodów kolarskich i lekkoatle-

ce Dźwinie w dalszym ciąśu przy”
biera. W dniu 12 b. m. poziom wo-

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Okręgu
. Kolejowego.

Stosownie do wymagań statutu|
LOPP zwołany został do Wiłna z te-|
renu Dyrekcji Kolejowej zjazd dele-.
gatów Obwodów kolejowego LOPP.

Obrady w dniu dzisiejszym  roz'
poczną się o godz. 12-ej w sali kon-
ferencyjniej Okręgowej Dyrekcji
Polskich Kolei Państwowych przy
ul. Słowackiego 14.

Udział w posiedzeniu prócz dele-
śatów Obwodów z Lidy, Baranowicz,
Wołkowyska, Brześcia, Grodna,
Białegostoku, Łap, Królewszczyzny, |
Wileńskiego (Dyrekcyjnego i  Od-į
ziałowego) wezmą również przedsta”;
wiciele Zarządu Okręgowego i ze--
spolonych organizacyj. i

I. Zagajenie. II. Wybór prezydjum.
III. Odczytanie i zatwierdzenie pro”.
tokułu poprzedniego Walnego Zgro-
madzenia. IV. Sprawozdanie Zarzą-

mitetu im, Żwirki i

i
malny,

du Wileńskiego Okręgu Kolejowego
LOPP a) opisowe b) finansowe.  V.
Sprawozdanie Komisji rewizyjnej i
udzielenie Zarządowi absolutorjum.
VI. Sprawozdanie Dyrekcyjnego Ko-

Wigury. VII
Sprawozdanie Komitetów  Obwodo-
wych. VIII. Uchwalenie programu
prac na rb. i przyjęcie preliminiarza
Okręgu na rok 1935 i prowizorjum
budżetowego na I-szy kwartał 1936.
IX. Wybory: a) 3-ch członków  Za-
rządu i 4+ch zastępców, b) 2-ch de-
legatów na Walne Zgromadzenie
LOPP (w Wiarszawie) oraz 2-ch za-
stępców, c) 3-ch członków Komisji
Rewizyjnej i 2'ch zastępców. X.
Wolme wnioski.
„Obrady zakończą się w dniu dzi-  
    

Teatr i muzyka. |
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś trzy|

przedstawienia misterjum pasyjnego „Gol::
gota": o godz. 1 w poł. poranek, o godz
4-ej popołudniówka i o godz. 8-ej normalne
widowisko wieczorowe — po cenach zni-

žonych. |||
Jutroo godz. 4 popoł, i o 8-ej wiecz.

„Golgota,
— Teatr muzyczny „Lutnia”. Dziś o

godz. 8.15 wiecz. op. Ziehrera „Wesoła pa-
rą“. Zniżki ważne.

| — „Sztygar” na przedstawieniu popo-
łudniowem. Dziś o godz. 4 pp. ujrzymy po

cenach propagandowych op. Zellera „Szty-

gar". Ceny od 25 gr. ‹ :

— „Domek z kart* po cenach propa-

gandowych. Jutrzejsze widowisko propa-

gandowe wypełni komedja muzyczna „Do-

mek z kart". Będzie to ostatnie przedsta-

wienie teatru „Lutnia”* w okresie przed-

świątecznym.

Polskie Radjo Wilno.“
Niedziela, dnia 14 kwietnia,

8.30; Czas i pieśń. 8.33: Pobudka do
gimnastyki, 8.50: Muzyka. 9,20: Dziennik
poranny, 9,25: Program dzienny. 93%:
Transm. nabożeństwa. 11,30: Koncert z cy-
klu audycyj muzycznych, poświęconych u-
tworom Bacha i Haendla. 12.15: O ziarnie
siewnem — odczyt. 12.25: Poranek mu-
zyczny, 13.00: Fraśment słuch, „Jakób Ja-
siński" Adama Mickiewicza, 14.00: Kom,
met. 14.05: Godzina życzeń (płyty). 15.00:,
Pogadanka o uprawie lnu. 15.15: Audycja
dla wszystkich, 15.45: Znaczenie upraw ro-
ślin pastewnych dla samowystarczalności
gospodarstw —wyśgł. prof. dr. Tadeusz Ko-
mopiński. 16.00: Koncert solistów. 16.40:
Ręcytacje.prozy. 17.00: Koncert zesp. salo-
nowego -Pawła Rynasa i Zygmunta Leder-
mana. 17.40: Wierszyki Porazińskiej i Tu-
wima w wyk. Marji Czarskiej, 17.50: Ogró-
dek Jordanowski — wróg rynsztoku i nie-
przyjaciel białych płaszczyków. 18.00: Fol-
klor Ameryki. 19.45: Życie młodzieży.
19.08: Muzyka amerykańska (płyty). 19.45:
Podróżujmy — wygł. Roman Fajans. 20.00:
Muzyka lekka w wyk, ork. P. R. 20,45:
Dziennik wieczorny. 20.55: Jak pracujemy
i żyjemy w Polsce? 21,00: Na wesołej
lwowskiej fali, 21.30: Co czytać? — wygł.
Skiwski. 21.45: Wiadomości sportowe ogól-
mopolskie. 22.00: Wil. wiad. sportowe.
22.05: Koncert reklamowy. 22.15: Koncert
wwyk. ork. symf. P. R. 23.05—24.00: Kon-
cert ork, salonowej P. R. pod dyr. Z, Gó-
rzyńskiego:

Poniedziałek, dnia 15 kwietnia.
6.30: Pieśń. Gimnastyka. Muzyka.

Dziennik poranny. Muzyka. Wskazówki
praktyczne, 8.00: Audycja dla szkół. 11.57:

| ra.. 22.00: Koncert reklamowy.
| zyka salonowa w wyk. Małej Ork. P. R.:

Nowy hydropi

 
w S. Francisco oddano do użytku now

pasażerskich między Kalifornią a wyspami Hawajskiemi.

 

Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Kom. met. 12.05:
„Koncert małej ork. P, R. 12.45: Pogadanka
dla kobiet. 12.55: Dziennik południowy.'
13,05: Muzyka dawna (płyty). 13.50: Codz.
odc. pow. 15.45: Koncert Zadj, Adama Her-,
mana. 16.30: Lekcja języka niemieckiego.
16.45: Pieśni H. Wolffa i R. Straussa (ply-
ty). 17,00: Aud. dla dzieci młodszych. 17.15:
Statkiem do Nastusi — wes. słuch. 18.00:
Przegląd filmowy. 18.10: Koncert. 18.25:
Chwilka społeczna. 18.30: Skrzynka poczto-
wa. 18,40: Życie artystyczne i kulturalne
miasta. 18.45: Utwory Haydna (płyty).
19.15: Ze spraw litewskich aktualnych.
19.25: Wil. wiad. sportowe. 19.30: Wiado-
mości sportowe ogólnopolskie. 19,35; Au-
dycja żołnierska. 20.00: Koncert muzyki
lekkiej. 20.45: Dziennik wieczorny.» 20.55:
Jak pracujemy i żyjemy w Polsce. 21.00:,
W szóstą rocznicę śmierci Henryka Melce-|

22.15: Mu-!

i
pod dyr. Z. Górzyńskiego.  23.00—23.05:|
"Kom. met. |

-———-———

"cisskafskiego w Wilnie. ”

wadzi obecnie w tabelce ligowej, W|tycznych odbędzie się ciekawy
Krakowie Cracovia grać będzie z|mecz bokseiwski Warszawa — Łódź.
LKS, a w Wielkich Hajdukach spot-| W Wilnie mieć będziemy rów"
ka się z Wisłą. Będzie to jeden z nież szereg imprez sportowych. O
najciekawszych meczów. W; Po- godz. 10 w Sokole przy ul. Wileń”
znaniu Warta gra z Warszawianką, skiej odbędą się popisy gimnastycz-
a we Lwowie Pogoń spotka się z ne. W sali Ośrodka WF g godz. 10
Polonją. (dokończony zostanie turniej gier

Trzeba przypuszczać, że na czo- sportowych. W kościele šw. Jana
ło tabeli wysunie się po dzisiejszych odprawiona zostanie Msza Święta
rozgrywkach Ruch, rywalizując z — na pomyślność sezonu motocyklo-
Garbarnią o lepszy stosunek bra” wego. Po południu zaś na stadjonie
mek, przy ul. Werkowskiej odbędą się
W Bydgoszczy odbędzie się bieg dwa mecze piłkarskie o charakterze

naprzełaj na trasie 8 kmtr. o mi- towarzyskim.

zawsze WAUSEМАО
#Ом,д… EŃ wszędzie

 

Kto wygrał na loterji?
Kto wyśrał na loterji?

Wdrugim dniu ciągnienia III klasy Lo-

terji Państwowej główne wygrane padły na

numery następujące:

Ciągnienie przedpoludniowe,
10.000 zł. 18991 123657.
5,000 zł. — 14401.

2.000 zł. — 39964 93760 136736 184977.

Po 1.000 zł — 47589 73798 65611

100845 136316 151795 164286 166519,

Po 500 zł. — 446 11703 50856 61150
75057 90911 91790 93036 101317 105619

112350 128913 152434.

Po 400 zł. — 7408 14797 15110 17926.

20022 37183 45337 46070 63714 63872 64745.

11124 79299 95822 124292 128543 151732.

' Po 300 zł, — 2724 6616 9910 26333

34141 41164 43546 64815 64955 66650 96170

103827 110820 115349 117639 131359 150323

151562 156519 163778 164912 181190 181223.

Po 250 zł. — 2680 4699 7564 10699

18121 21487 22405 23628 24783 44818 55158..

' 58461 61990 62368 71632 72270 72620 73089
'1 74279 84187 89377 90398 90859 91201 96596-

'102097 102805 114786 118699 120344 124754

' 125341 125124 131132 132147 133509 136970

137113 140576 141391 144301 144324 146076-

an oceaniczny.

 
„171373 174157 174843 182310 183841.

i * + * ° w

y hydroplan, przeznaczony do lotów Pame

! 20.000 zł, — 14539,
| 10.000 zł, — 36364.

5,000 zł, — 147161 184309,

| 2.000 zł. — 64986 111789 174251,

G F į A R Y “1000 zh — 111191 134267 136131“
R | 138090 145965 169797,

złożone w Administracji „Dziennika Wi-|
leūskiego“. |

Zamiast kwiatów na trumnę ś. p. Józefa 174732 147971 175776 177249.
Pythona — Wacławostwo Nowiccy zł. 5—
na herbaciarnię dla inteligencji, Stanisła- 54519 62115 71255 89684 99648 109241

wostwo Nowiccy zł, 5— na ochronę im. 108982 102163 110584 148630 150538 158666

Zofji Kościałkowskiej i Emilja i Tadeusz 162167 166212 174512.

Dąbrowscy zł. 5— na remont kościoła Fran- i
! 33332 43376 53594 61976 64696 66535 66969

| 73182 71353 86171 91102 114462 . 12823

115571 125264 139448 166242 179640.

BORKRZY WIRROPSORSEZUPOGACH. IWUSINOCAKY 250 zł. — 448 23378 24570 33261 34795

: “| 39398 39448 41468 45427 46762 50805 50311

: ' [57393 58316 69877 73242 72080 76429 76259

Silna flota wojenna 75048 91184 92972 94371 95293 98671 98940

па|!ер5ха gwarancją
niepodiegłości.

MŁ: zł. 2.— na „Caritas“.

150142 165478 170959 184551,

149320 149868 150266 160042 169918 171220-,

› 500 zł. — 1748 3193 5459 15965 25529

160814 146674 87972 100444 102518 114745

400 zł, — 12368 28125 32934 33418 56502

300 zł. — 3668 13291 15329 16994 19074

102782 102864 114047 119753 130913 134045
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Niedziela, 14 kwietnia, „ DZIENNIK WILEKSKI

Złodziej wileński na „gošcinnych wystepach,|Podrėže imaginacyjne
na prowincji.

BRASŁAW (Pat). W dniu 11 bm.
zatrzymany został: w Brasławiu m-c
m. Wilna Antoni Orlicki, którego
„przychwycono na gorącym uczynku
sprzedawania rozmaitych złotych

 

przedmiotów, pochodzących z kra-
dzieży.  Owlicki, zawodowy złodziej; wprowadziły
kieszonkowiec, objeżdżał miastecz-
Ka Wileńszczyzny, dokonując róż-
nych kradzieży.

Pochowana nieboszczka
wróciła de męża.

Przed kilku dniami we Lwowie
po kłótni z mężem, Grzegorzem wy*
daliła się z domu licząca 63 lat žo-
na jego Pelagja Skibowa i wszelki
ślad po niej zaginął.
Kiedy po kilku dniach na ul. Gro-

deckiej dostała się pod koła samo"
chodu jakaś starsza kobielta, która
po przewiezieniu jej do szpitala
zmarła, Grzegorz Skiba udał się do
instytutu medycyny* sądowej i w
przedstawionych mu zwłokach owej
kobiety rozpoznał swą żonę.

Skwapliwie zatem zamówił
grzeb, lecz gdy z córką. i
zjawił się celem oddania zmarłej
tragicznie ostatniej posługi, córka
jakoś nie mogła rozpoznać swej mat-
ki. Mimo to pogrzeb się odbył i ro-
dzina, zalewając się łzami, odprowa”
dziła zwłoki na cmentarz.
Następnego wieczora, gdy „wdo-

"wiec" Skiba siedział samotny w
swemi mieszkaniu, otworzyły się
drzwi i stanęła w nich Skibowa. Ski-

ро-
zięciem

 

ba na widok „nieboszczki' zaniemó-
wił i dopiero po chwili zapytał prze-
rażony:

— To ty, czy twój duch?
Skibowa nic nie wiedziała o

swoim _— pogrzebie, odpowiedziała
przerażonemu mężowi, iż nie umar-
ła i tylko wyjechała do krewnych w
Gródku Jagiellońskim, skąd wczoraj
wróciła.

Znak czasu.
„Polonia“ donosi:
W. Czeladzi zginął p. Mokrskiej

duży, piękny pies, którego — jak się
okazało — skradł bezrobotny, Jė-
zef Typer.

Co zrobił z psem?...
Wspólnie ze swym kolegą Stefa-

nem Dostałem psa zabili, przyrzą-
dzając sobie pieczeń. Sprawa wyda-
ła się i obydwaj stanęli przed są-
dem, oskarżeni o kradzież. Typer

jake metody nauczania. _.

Dwie średnie szkoły londyńskie
ostatnio oryginalną

| metodę nauczania geografii zapomo-
|cą podróży imaginacyjnych okrętem.
| W klasach szkoły wywieszone są
dużych rozmiarów fotografje okrętu,
odbywającego właśnie daleką po-
dróż morską, a uczniowie otrzymują

|od kapitana i oficerów okrętu listy
|z opisami i wrażeniami z każdego
portu, do którego okręt przybija.
Jednocześnie -nauczyciel  geografji,

,studjuje z chłopcami na mapie kraje
'i morza, zwiedzane przez ów okręt.

Gdy statek powraca do Londynu,
uczniowie szkoły zaproszeni są na
pokład i zwiedzają dokładnie urzą”
dzenią okrętowe, W czasie tej wi-
zyty wolno im zadawać załodze ру-
tania dotyczące odbytej podróży, a
„rodzaj pytań świadczyć ma o ich in-
,teligencji i spostrzegawczości, oraz
o korzyści jakie odnieśli z dokład-

9°
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Jegomość, który dokończył opowiadania
anegdotki, zaczętej przez kogo innego.

(London Opinion).

Gie łda.
WARSZAWA (Pat). Dewizy: Belgja-

89,90—90,20—89,60.* Berlin 213,20—214,20—

212,20. Gdańsk 173,08—173,51—172,65. Ho-

landja 357,95—358,85—357,05. Londyn 25,68

 
nego poznania trasy podróży i jej —25,81—25,55. Kabel 5,29'/: —5,32:/: —
geograficznych warunków. Nową 5,26. Paryż 34,971/—-35,06—34,89. Praga
metodą nauczania -geografji zainte” 22,14 22,19—22,09. Szwajcarja 171,67—
|resowało się Brytyjskie Towarzy-
stwo Geograficzne, które projektuje
zastosowanie jej w całej  Anslji,
Trzeba przyznać, iż jes: to metoda
bardzo interesująca i warto, aby ty-

skazany został na 3 mies. aresztu, a
Dostał — na tydzień.

 

 

172,10—171,24. Wiłochy 43,95—44,07—43,83.

Hiszpanja 72,52—72,88—72,16.

Akcje: Bank Polski 88,25—88,50. Lil-

pop 10,95. Starachowice 17—16,75—17. —

Listy ziemskie 49,75—49,50—49,75.

„tułem próby zastosowano ją w na- Papiery procentowe: Budowlana 45.
szych szkołach. Inwestycyjna 103,50. Konwersyjna 66,10—

66,50—66,25. Dolarowa 78,50—78. Stabili-

zacyjna 65,13—65,75—%65,50; drobne 65,75.
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Y Ž . grafja DZIĘKI STOSOWANIU NAŃ, б o Roczna P3 “ ISA : -pt: „ROZESMIANE3 0CZY“ мйк) МР ROZNE.
| DZIŚ. FILM DLA WSZYSTKICH. Pod Protektoratem Archidle-HELI $ <ezjalnego Instytutu Akcji Katoiiekiej. — Potężne Arcydzieło Fii-a mewe na tle „Francuskiej Częstochowy* — Lourdes “18 e ŁO 05 onza z: = PP) —— wa)NOC CUDÓW (Orame de Lourdes) — Miejsce Łaski Bożej. OBJAWIENIE cz Zo! UROCZYSTOŚCI W LOURZES. — Wspaniałe Chóry Ko- RE 39 polnes$c'alne. — w roli głównej genjalny 7-mio-lstni Jean Bara. Film zrealizowany z 2 ок W. Weler, Wilno,alebywałym rozmachem I wielkim wysilkiem artystycznym. — e bowl ązkiem ko 7 Sadowa 8.każdego jest obejrzeć ten tilm, który pozoataje na zawsze w pamięei widza. r wo į Czanikt "wysyłamNadpregr. Atrakcje. Na 1-szy seans ceny zniżone. Pocz. s. o 4, 6, B i 10.15. EE >” 1909 :Ia ter i S

r a = > .P A R | Początek o godzinie 2-ej. Ostatnie dni. SE RE: ® Sa@ Najnowszy = p e„IAS Widowisko 10,000 cudów. "ix SE AZnsoo ci
Z Ml 1935 Ski .Gltere KORY ŁĄCZWONDER BAR

AL. JOLSON, który wykoniie ronenzc7 W języku rosyjskim.
Efektowne, olśniewające balety, tańce, Śpięw I rewje.
N:d program wyjątkowy. Seanse: 4, 6, 8, 10,15.
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CASINO |
 

Dziś. х
Bobater słynnego filmu „CZEMP“, ktėry podbil cały świat |

Jackie
Cooper

Poczatek o godz: 2-ej. >

w najlepszym I najnowszym filmie przewyższającym „Czempa” p. t.:

DZIELNY CHŁOPIEC
Sicrota Chlsago w dzikich prerjach Zachodu.
Seanse: 4, 6, 8 I 10 wiecz.

tóry wzrusza, rożsmiesza | wyciska łzy.
Nadprogram: Aktualja.

REWJA | Przez
Balk

 

różowe okular
Przeczucie bliskiej wiosny I niedalekiej radości w 2 cz. I 18 obr. Gość
Boisklej i W. Zdanowicza. — Szczegóły w afiszach. — Codziennie
godzinie 5 min. 30 I 8-ej minut 15. W niedziele i święta 3 przedstawienia o godzinie

6 minvt 30 I o 9-ej wiecz. W soboty kasa czynna do godz. 10-ej,

оя 25 gr. Program Nr. XVII

т
ЬГ__ B

IEAAAAkd
SKLEP GALANTERYJNY

  

     
W SOBIE BEZWZGLĘDNI!
WSZYSTKIE ZALETY ==©
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usuwa pod gwarancją
„AXELA* - KREM;
słoik tylko 2 zł. De
mabycia w składach
aptecznych 'i perłue

 

merjach —1

Posżukuję
posady gospodyni,
znam się na hodowli
inwentarza, wyrobie
wędlin, i doskonała
znajomość kuchni
Dobre referencje 4
świadectwa. Zygmun=

Ų
«inne występy N.
2 przedstawienia o

4-е),

 

 

 

 

   
  

   

 

      
       

 

   |28/10. 240—1 

poleca na święta

damską

FORTEPIAN
w b. dobrym stanie
sprzedam niedrogo.
UL Krakowska 34

 

 
MJR! KOMKOWEL
przy ul. Micklewicza 29

w wielkim wyborze galanterję

męs
CENY BaxDZO NIZKIE,

AT EB AEOBE

Wielkanocne

i U
K
E

"aAO:AU

KRUPNIK PRLSISNNS baty| DĘDOWE
3 a: | zaprawy $ SHI

owe-Xorzeniej: + 7.

Flakon 1 zł. wystarcza na 1—3 WRTRZE,PECZAWY | / й DYódki aa iai SĘ 48 1 łat sztachot: dla
POLECA SKŁAD APIECZNY оКАНЕ с2оРЮ Ч : ogrodzenia- spreodni* : nowy, drewniany, na Wacław JadensWładysiawa Trubiłły Ž znos sprzedaje się. Wielka 12 m, 12, |
WILNS, LUBWISARSKA 13, /_ GĄSECKIEGO Gmina  Rzeszaūska,| 241—4

(róż Tatarskiej). PRŽY-ZEWNETR2NYCH GUZACH KĖMOROIDALNYCIS wieś Dworzyszcze,Tamże wody koleńskis na wagę. STOSUJE 'SIĘ MAŚĆ .. VA RICOU (0:POPOWSKIEGO) Zielone Jeziora Ni.
78 przecudnyck zapachów. ės 259—2, PAROWÓZ

а Ww nowopowstałej ` NNY
(tapety) w wielkim wybo-||SUEWYAEKZEGIEE soo ię nicy Sa. Antoko: „okazyjals io śprzedę=Obicia rze od cen najniższych Kuene lu przy ul. Tatrzań-, a4 : skiej, róg Senator- Zakład Powozówwyprzedsź RESZTEK.CERATY rozmaite I sprzed. skiej pozostały do STEFANOWICZA,CHODNIKI, WYCIERACZKI SEIMO : sprzedania tylko21 MOSTOWA 3.na wszystkie towary ceny zniżone PIANINO salonowe, krzyżowe, DZIAŁKI pod budo- Tamże przyjmuje się

LUB FORTEPIAN „sprzedaje się okazyj-,wę domów. Informu- wszelkie roboty po-
K. RYMKIEWICZ kupię bez pośredni-nie Z powodu wyja Sasi O1 wozowe, 244MICKIEWICZA 9 ków Niemiecka 22, zdu. Ul. Piłsudskiego wą 18 w Wilnie.

ŠIOka is |

 

„i  
POKÓJ, i

duży, ładny, słonecz-|
my do wynajęcia, mo-
że być z utrzyma-,
niem. UL Zygmun-
towska 4—3, |

DO WYNAJĘCIA |
izolowana część mie-,
a 2„Ac z
kuchnią, łazi: ‚ Фа
małej rodziny wśród
miasta, Tel. 21-88. |

ładnie _ umeblowany
pokój z  wszelkiemi
wygodami na parte-
rze (w pobliżu sądu
do wynajęcia solidnej
osobie ul. Mickiewi-,
cza 30 m. 1. 17,

MIEKANE
3 pokojowe z kuchnią
ze wszelkiemi 'go-
dami (łazienką - wa-,
ter) do jęcia.|
Plac Metropolitaln 3
vis a vis mostu Ža
rzecznego, tel. 11-74,

brak!

towska 4 m. 19,
- 245—1

AGENTÓW
do sprzedawania kos

wsiach poszukue
ła: „Żniwo”, Lwów,
żółkiewska 34.

204—3

  

Niemaczasu.

— Taki młody i że”
Pracować mu

się nie chce? — wo-
ła z oburzeniem star-
sza jejmość na ulicy
do podchodzącego że-
braka, Ё
— Nie mam czasu,

dobrą paniusiu,  że-
brzę przeszło dziesięć
godzin dziennie —
odpowiada- spokojnie
żebrak.

SEKCJA MŁODYCH
Strennictwa  Narode«
wego uprzejmie prosł
o 'askawe zgłoszenia
jakiejkolwiek pracy
lub zatrudnienia, cze«

ciażby czasowego w

Wiinie i na prowfae-

cji dla bezrobotnych
swych członków.

 

243 Zgłoszenia  przytmaje
Administracja „Dziesa

nika Wileńskiego",



10 DZIENNIK WILENSKI Niedziela, 14 kwietnia,

Zakupy na ŚWIĘTA robimy tylko w polskich sklepach,
w myśl hasła „Swój do swego po swoje"
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WYCIĄĆ I ZACHOWAĆ! WYCIĄĆ I ZACHOWAĆ!

Fi ścijańskich:Wykaz Firm Chrzesšcijanskicn:
PES

APTEKL Wileńska 27 — Głowiński Antoni. Mickiewicza 33-a — „Przyjaźń”.

Wileńska 31 — „Tkaniny Tanie", Ciszewski S. Tatarska 1 — „Halina i S-ka“.

$-to Jańska 2 —Narbut Władysław, tel. 7-62. Zamkowa 7 — Puhaczewski Władysław.
Mickiewicza 33 — Jundziłł P., tel. 10-98. FARBY.
Ostrobramska 4 — „Pod Labędziem“, RADJO I ELEKTROTECHNIKA.
Tyzenhauzowska 1 — Sokołowski. Dominikańska 11 — „Polska Farba”, tel, 11-36.
Witoldowa 22 — Zajączkowski W. Mickiewicza 35 — Rymaszewski Fr. Ś-to Jańska 9 — „Ogniwo“, Gniadkowski M.

Mickiewicza 24 — Żejmo Mieczysław, tel. 16

GALANTERIA, ZAWONIA
APTECZNE SKŁADY.

у ! Bazyljańska 9 — Iwowica K. TRYKOTAŻE.
Ś-to Jańska 11 —* Narbut Władysław, tel. 4-72. Ś-to Jańska 6 — „Januszek”. :

Ludwisarska 12 — Trubiłło Władysław. 60 Jańska 8 — „E. Pawłowiczówna”. $-to Jańska 6 — „Januszek“.

Mickiewicza 7 — Charytonowicz W., tel. 9-71. Mickiewicza 29 — Kosinowa Marja. Mickiewicza 15 ej Piibal L. 1 S-ka, tel. 14-75.

Mickiewicza 26 — Kudrewicz Eugenjusz, tel. 7-10. Mickiewicza 33-a — „Przyjaźń'”« Zamkowa 9 — FrliczkaFiranciszek, tel. 6-46.

W. Pohulanka 19 -- Woskowicz Marja, tel. 19-15. Wielka 15 — „Źródło Nowości”, Zamkowa 17 — Kłodecki Józeł, tel. 9-28.
Zamkowa 12 — „Ludwik“, Zamkowa 9 — Frliczka Franciszek, tel. 6-46.

Zamkowa 17 — Kłodecki Józef, tel. 9-28. WINA, WÓDKI I LIKIERY.

TYK > Mickiewicza 7 — Węcewicz K., tel. 10-62.

— sak adskys "KONFEKCJA DAMSKA. Mickiewicza 22-a — Banel Stanisł. i S-ka, t. 8-49.

Antokolska 4/2 — „Polska Placówka*, Mickiewicza 7 — Dutkiewicz E. Mickiewicza 24 — Bieliński St, tel. '18-9..

Mickiewicza 7 — Węcewicz K., tel. 10-62. Bazyljaiska 9 — Iwowicz K. Mickiewicza 37 — Giesajtis K.

Mickiewicza 22-a — Banel Stanisł, i S-ka, t. 8-49, Ostrobramska 11 — Stojakowski St.

Mickiewicza 24 — Bieliński St. tel. 18-98. MEBLE Trocka 3 — B-cia Gołębiowscy.

Ostrobramska 11 —Stojakowski St Wielka 26 — Jasieńska Stełanja.
Zamkowa 22-a — Januszewicz Antosi, tel. 8-72.ZR WE a: Wileńska 23 — Łokuciewski B.

Wielka 26 — Jasieńska Stefanja.

Wileńska 26 — „Zdrowie”, Wolbekowa M. =

Wileńska 36 — Zwiedryński I, tel. 12-24. OBUWIE ZEGARMISTRZE I JUBILERZY,

Zawalna 53 — Antonowicz W.

Zamkowa 20:a — JanuszewiczAntoni,tel. 8-72. W” °

. * * Mickiewicza 5 — Gawroński Franciszek. / Ś-to Jańska 12 — Perkowski L. i Malinowski K.

Wileńska30— Borowski Jan. | Zamkowa9 — „K. Gorzuchowski”, wł. Matkiewicz

BŁAWAT, JEDWAB I SUKNO. Wileńska 36 — Lipiński Józef. Zamkowa 10 — Andrukowicz Wacław.

Wielka 7 — WłodzimierzPikiel, tel. 11-55. PIŚMIENNE MATERJAŁY. © PIWO.
Wielka 28 — „Bławat Polskf', tel. 15-92; . ‚ .
Wielka 30 — Ruciński Roman, tel. 2-53,. Ś-to Jańska 1 — „Eleonora”. Mickiewicza22 — Kaczyński. а

pea 5 — Borkowski Władysław, t. 3-TA Šniadeckich-2 — Žydowicz Mieczysław.

 

Wielka 47 — Maćkowiak M. i Romańczuk T.
R

 

UWADZE"ANTOKOLANI. = KREMGoLIBRI
POLSKĄ PLACOWKA| S

<%JA NTOKOL 4/2 )
[POLECA WSZELKIE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE (świąteczne)

^ po cenach konkurencyjnych — towar pierwszorzędny.

  
 

  
  2CERĘzaa SZKODLIWEM

DZIAŁANIEM DESZCZUWIATRU LUB
SŁOŃCAiSTANOWI DOSKONAŁY

PODKŁAD POD PUDER.,     

 

 

CHORY ŻOŁĄDEK  

   

 

   

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

  
 

       
 

JEST NIERAZ POWODEM POWSTAWANIA ‹
NAJROZMAITSZYCH CHOFGA. JUŻ WSZYSCY „PRZEKONALI STR, ŻE

ZIOŁA.Z GÓR HARCU Dra LAUERA WSZYSĘÓR|NAJNIŻSZE CENY
= O adia zwanaakżołądka, uwwwrdja tylko w Sklepie Galanteryjnym

: SM. usuwają Sesaras gnilne, sak ks ZOFJI JANKOWSKIEJ,

TIOEAZGOR HARCU Dra LAUERAI WILNO, WIELKA 15,
Ń- - słosowane również przyci jach wątróby, nerek, kamieak Najmodniejsze bluzki. wytworna bielizna

4zółciowychi hemoroidachsą przyjmowaneprzezchorych, | damska i męska, krawaty, rękawiczki, эа ;
; pończochy, parasolki i t. d. TBÓLEGŁOWY

ZZSK acz. [- J5 TTT
Ładną biżuterję, zegarki oraz inne drobiazgi|| |. Lo ю

- jako prezent na Święta Wielkanocne i RÓŻNE. k NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE TŽ 5-1
„moźna nabyć w pierwszorzędne) firmie SR RZE R SKŁAD L U D W i K z GRYP PRZĘZU BIENIA

kB po cenach konkurencyjnych ME > ARA 3 o ŻA MKOWA 12 STA ekOSNe 1.6

; 3 :із-в-v s Skopėwki : 2 Ва asis
0 (Ші“п р Kur) ursų poleca w PCA I” K GUT

POPRAWE SPRZGDBAJĄ APTEKI
e я perfumy, wody kolońskie na wagę |

м fak h, dy d lcure, с
MICKIEWICZA 4, KROJu 4 ania, yszelka kosmetykęJ galen:

; 7 * е ы t у także farby do jaj, opłatki po„Tamże przyłmują się wszelsie naprawy. i SZYCIA erję, a ta ać o Jei Žo

Wielka 56—3. © —4 „ELEONORA,
A JEDNAK Najlepsze gaturki: pokcstu, farb, ia- |!zniżonel 1023 | Ś-to Jańska 1, ь

aaa kierów, emalji, pędzli, farb podłogo- Rik ———-į me "JĘ poleca wszelkie  materjały piśmienne,
wych i t. & i t. d. rabyć można jedynie POOWIÓWKE albumy do łotografji amator-

JÓZEFA wTOMASZE Pracownia walli | IE! skich, płody wziete papier listowy

W CZA STANISŁAWA „1 wir matoae ‘
PIECZULA

dawiuiej „JAN MAZURKIEWICZ * '|została przeniesiona
Wilno, ul. DOMINIKAŃSKA Nr. 11. j|aa ul TROCKĄ Ne.| | WILNO,UL ROSSA 15 | SKLEP WĘDLIN

Szkło okienne. — Hurt I detal 19 (w podWÓCEA) re; Gotowe pomniki, krzy-

я WAFLE | AAA =, we z kamieni natural-
i chałwę w pierwszo- mych i sztucznych. Bu- przy ui. Wileńskiej 27 |

Pracownia T |Czy jesteś rzędnych gatunkach. dowa grobowców beto“ || pojeca na Swięta Wielkanocne
CE" o cenach hurtowych. nowych na wszystkich ki 4

przy „AMERYKAN członkiem| żądać we wszystkich ‚° cmentarzach wileńskich szynki i inne wyróby
poleca najnowsze modele pasów i biusto- |sklepach. i na prowincji p/g pro- || :—: po cenach najniższych :—: |

| moszy, po cenach b. niskich. AAA0. P. P. jektów własnych i po-

ŚW. JAŃSxA 6:8
;
Kadras a a apa

  

  
 m

seme ANDER ZWIERZYRSKI. Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ.
НЕЛЕ | Drukarnia A, Zwięrzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. 1. |
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