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

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

WILE
ъ

 

 

  
  

 

  

  

  
  

zagranięą 8 sł.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową ZL. 4 gr. 58,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 38 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 28 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. 0.

Ogłoszenia

Mr. 80137.

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY DODATEK NIEDZIELNY p. t. „ŻYCIE”

U LEKARSKIEGO U.S.B. PROF. DR. W. JASIŃSKIEGO
POD ŁASKAWYM PROTEKTORATEM J. MAGNIFICENCJI REKTORA U.S.B. PROF. DR. A. JANUSZKIEWICZA, DZIEKANA WYDZIAŁ

i KURATORA KOŁA MEDYKÓW PROF. DR. ST. K. WŁADYCZKI
odbędzie się DZIŚ 7 lutego 1932 r. w SALONACH KASYNA GARNIZONOWEGO

X-ty DO
10 PROC. DOCHODU PRZEZNACZONE DLA NAJBIEDNIEJSZYCH M. WILNA.

   

  
    

  

PODZIĘKOWANIE.
Akcja Katolicka par. po-Bernardyńskiej składa niniejszym gorące

podziękowanie: Zespołowi chóru „„Hasło”' oraz Jego dyrygentowi p. prof.
lanowi Żebrowskiemu, p. p: Irenie Jasieńskiej - Niemczewskiej,
Aldonie Potopowiczównie I Stanisławie Wysockiej oraz p. p.: Kazi- |mierzowi Kożleckiemu i prof. Michałowi Telmaszewsklemu — za
usa2E ai Si men koncertu na rzecz biednych,

O iii „I

A"PODZIEKOWANE 1

PODZIĘKOWANIE.
Niniejszem dziękuję Zarządowi Kliniki Chirurgicznej Ц. 5. В. а ®

szczególności Wielce Szanownemu Panu profesorowi Kornelowi Michej-
dzie za Jego serdeczną i skuteczną pomoc i opiekę nad stanem mego
zdrowia, tudzież P. p: Lekarzom i Personelowi pomocniczemu za ich

ofiarną pracę w czasie ciężkiej operacji i choroby, którą w klinice
przebyłam.
8354—0 o Zofja Bronowska.

Obrady nad budżetem.
Demonstracja opozycji przeciwko ministrowi Michałow-

skiemu.--B. B. marzy o Brześciu.
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CHINY W OGNIU WALK.
JAPOŃCZYCY PRZYGOTOWUJĄ ATAK NA NANKIN.

Przed atakiem na Nankin.
LONDYN. (Pat). W sobotę wieczorem nadeszły do Londy-

nu wiadomości. że Japończycy przygotowują się do ataku na
Nankin, wskutek czego wszyscy Amerykanie otrzymali wska-
zówki ewakuowania się z Nankinu.

Najcenniejsza bibijoteka chińska
w Szanghaju uległa zniszczeniu.

MOSKWA. 6.ll. „Izwiestja* donoszą z Szanghaju, że na skutek
bombardowania przez Japończyków dzielnicy chińskiej Cha-pej
w Szanghaju uległa pożarowi i zniszczeniu wielka bibljoteka Wscho-
du, która posiadała najstarsze księgi chińskie. W kołach inteligencji
chińskiej zniszczenie tej bibljoteki uważane jest za katastrofę kultu-

WARSZAWA. Wczorajsze posiedzenie Sejmu rozpoczęło się od
; rozpatrzenia budżetu Najwyższej Izby Kontroli Państwowej.

Następnie lzba przystąpiła do omówienia budżetu Min. Spraw
Wojskowych.

Wśród przemówień na wyróżnienie zasługuje mowa posła Arci-
szewskiego (Str. Nar.), który poruszył źródiowo sprawę zaopatrzenia
armji, oraz braków w naszem lotnictwie, a w końcu poruszył sprawę
stosunku społeczeństwa do armji.

Gdy w czasie omawiania budżetu Min. Sprawiedliwości na mówni-
cę wszedł minister Michałowski, cała opozycja demonstracyjnie opuściła
salę, Wywołało to dzikie podniecenie na ławach BB., gdzie zapanował
wrzask, a niektórzy posłowie tego stronnictwa krzyczeli pod adresem
wychodzących:

„Do Brześcia! Do Brześcia!
W swej mowie min. Michałowski poruszył sprawę sądów doraź-

nych, których potrzebę starał się udowodnić.
W] dyskusji m. in. zabrał głos pos. Niedziałkowski, który wygłosił

-. ostre przemówienie, utrzymując, iż Polska stoi w obliczu bardzo nie-
ezpiecznych przejść.

: Pos. Kopocz (Ch. D.) domagał się, by minister sprawiedliwości,
Jako naczelny prokurator, ścigał sądownie sprawców przewrotu ma-
Jowego.

Pos. Paschalski (B. B.), broniąc istniejącego stanu rzeczy, twier-
dził, że okres budowania Konstytucji nie sprzyja praworządności, ale
£dy Konstytucja będzie już uchwalona (6 lat się na to czeka — przyp.
zecera), wówczas będzie się mówiło o praworządości.

Przy omawianiu budżetu Min. Spraw Wewnętrznych wielką mo-
wę, poświęconą sprawie ruskiej, wygłosił pos. Berezowski (Str. Narod.).

Min. Pieracki ma zabrać głos w odpowiedzi w poniedziałek.

Skutki burzy z zatoce Gdańskiej.
GDANSK. Pat. — Szalejąca od

połowy tygodnia burza na zato-
ce gdańskiej wyrządziła jak się
teraz ostatnio wyjaśniło, bardzo
poważne szkody. O rozmiarach
tych szkód świadczy fakt, że od
roku 1913 nie notowano tak
wielkich zmian, jakie obecnie
stwierdzono na wybrzeżu i to na
przestrzeni kilku kilometrów, brzeg
zmienił się do niepoznania, zmniej-
szajątć się w kilku miejscach o
kilka metrów. Pomost w Sopo-
tach, Brzeździe i Felitkowie uległ
poważnemu uszkodzeniu, jak rów-

nież jego oświetlenie gazowe.
Z nastaniem zmierzchu dostęp
jest zamknięty. Wczoraj na prze-
strzeni kilkudziesięciu metrów
zerwana została grobla ochronna
Gdańsk Niziny, na skutek czego
woda zalała kilkaset ha pól i łąk
w pow. Wielkie Zuławy. Zalanych
jest również kilka wsi i przerwa-
na komunikacją lądowa z miej-
scowościami, które ucierpiały od
powodzi. Straty spowodowane po-
wedzią nie są jeszcze obliczone,
są one jednak prawdopodobnie
bardzo znaczne.

Przed wyborami prezydenta Rzeszy.
BERLIN (Pat). Komitet bez-

partyjny, popierający kandydatu-
rę ja, donosi, že w cią-

gu trzech dni wpisało się na listy,
propagujące kandydaturę obecne-
$o prezydenta, 515 tys. osób.

Sprawa obywatelstwa Hitlera.
BERLIN (Pat). „Boersen Cour-

tier“, powołując się na informacje
z miarodajnych kół narodowo-
socjalistycznych, donosi, że Hitler
zamierza obecnie zwrócić się do
prezydenia Rzeszy z prośbą o na-
danie mu obywatelstwa niemiec-
kiego. Prośbę swą Hitler uzasa-
dnia 4-letnią służbą czynną w

armji niemieckiej. Pozatem przy-
wódca narodowych. socjalistów
wskazuje, iż komendanci okręgo-
wych organizacyj narodowo-socja-
listycznych wywierają na niego
nacisk, aby zgodził się na wysu-
nięcie kandydatury swej na pre-
zydenta Rzeszy.
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KLUB NARODOWY
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ZDOBYCIE FORTU WOOSUNG.

SZANGHAJ (Pat). 3 tys. żoł-
nierzy japońskich i 800 marynarzy
zajęło łort Woosung.

KONCENTRACJA WOJSK 50-°
WIECKICH.

LONDYN (Pat). „Daily He-
rald* donosi z Tokio o wielkiej
koncentracji wojsk rosyjskich we
Władywostoku, gdzie władze so-
wieckie zgromadziły już 70 tys.
krasnoarmiejców. W samym Wła-
dywostoku ogłoszony ma być stan
oblężenia.

Konierencja rozbrojeniowa.
Pod wrażeniem propozycji francuskiej.

SZOPKI PACYFISTYCZNE

NA SOBOTNIEM POSIEDZENIU.

GENEWA (Pat). Sobotnie nad-
zwyczajne posiedzenie konferencji
rozbrojeniowej przedstawiało wi-
dok dość osobliwy, przypominając

nieco posiedzenie Konwentu z cza-
sów rewolucji francuskiej, kiedy
to konwent wysłuchiwał przedsta-
wicieli klubów, zgłaszających swe

żądania. Na posiedzeniu tem, ma-
jącem charakter nieoficjalny, kon-
ierencja wysłuchała  deklaracyj
różnych organizacyj międzynaro-
dowych. 0

Ма!огу&па!пе)5гут— тотеп-
tem była defilada przedstawicie-
lek organizacyj kobiecych 52 kra-
jów, które złożyły na specjalnie
przygotowanym stole wielki pa-
kiet petycyj na rzecz rozbrojenia,
podpisanych ogółem przez 51/5
miljona osób.

Poza przedsiawicielkami orga-
nizacyj kobiecych zabierali głos
przedstawiciele kościołów, stu-
dentów, członków Ligi Praw Czło-
wieka i Obywatela, dalej imie-
niem Stowarzyszenia Przyjaciół
Ligi Narodów lord Cecil i w imie-
niu drugiej międzynarodówki Van-
dervelde.

Przemówienie przywódcy dru-
giej międzynarodówki utrzymane
było w formie gwałtownej. Van-
dervelde oświadczył, że przema-
wia w imieniu 14 miljonów robot-
ników, domagających się rozbro-
jenia powszechnego, kompletnego
ipod kontrolą. Nie jesteśmy tu —
mówił Vandervelde — po to, by
wygłaszać życzenia, wyrażać na-
dzieje, lecz poto, by formułować
żądania. Następnie udzielił Van-
dervelde całkowitego poparcia te-
zie niemieckiej o równości zbro-

jeń, żądająg usunięcia istniejących
obecnie różnic między zwycięz-
cami i zwyciężonymi. W zakon-
czeniu Vandervelde oświadczył,

że robotnicy socjalistyczni zdecy-
dowani są uczynić wszystko, by
nie dopuścić do nowej wojny. Na-
leży zaznaczyć, że Vandervelde
nie zastosował się do zlecenia
przewodniczącego posiedzenia,
który cenzurował wszystkie prze-
mówienia i skreślił pewne ustępy.
Vandervelde w przemówieniu stre-
ścił skreślone ustępy, co uważane
było za nielojalność.

Lord Cecil w imieniu Stowaę
rzyszenia Przyjaciół Ligi Narodów
zgłosił następujące posłulaty: 1)
zmniejszenie budżetów  wojsko-
wych o 25%, 2) rozwinięcie śwa-
rancyj bezpieczeństwa, 3) wysu-

nięcie zasady równości praw
wszystkich państw, 4) zniesienie
wielkich wojennych okrętów, cięż-

KŁOPOTLIWA SYTUACJA NIE-
' „KTÓRYCH DELEGACYJ.-
GENEWA (Pat). Podczas gdy

konferencja wysłuchiwała  prze-
mówień delegatów różnych orga-
nizacyj międzynarodowych, w ku-
luarach Ligi jedynym przedmiotem
rozmów był złożony wczoraj pro-
jekt francuski. Jak można było
przewidzieć, projekt francuski
wprawił w duże zakłopotanie nie-
które delegacje, które pragnęłyby
skierować prace konferencji w in-
nym kierunku, aniżeli to uczyniła
propozycja francuska. Nie ulega
wątpliwości, że przemówienia nie-
których dęlegatów, w szczegól-
ności przemówienie kanclerza
Brueninga, będą z gruntu zmienio-
ne na skutek kroku ministra Tar-
dieu. Również nagły wyjazd włos-
kiego ministra lotnictwa Balbo po-
zostaje w związku z propozycją
Francji. Minister Labo wyjechał
do Rzymu dla omówienia z Mus-
solinim stanowiska, jakie mają za-
jąć Włochy wobec francuskich
propozycyj. Projekt francuski wy-
wołał wielkie zainteresowanie
również i w kołach amerykań-
skich, które wyrażają jednak prze-
konanie, że dla Stanów Zjedno-
czonych jest on nie do przyjęcia.
Najbardziej nieprzychylne stano-
wisko zajmują oczywiście Niemcy,
którzy jednak przyznają, że dele-
gacja francuska uczyniła bardzo
zręczne posunięcie polityczne i
odniosła poważny sukces taktycz-
ny, ujmując w swe ręce ster kon-
ferencji.

GŁOSY PRASY FRANCUSKIEJ.
PARYŻ (Pat). Dotychczas je-

dynie wielkie dzienniki informa-
cyjne zdążyły wypowiedzieć się
w sprawie projektu francuskiego,
złożonego wczoraj na konferencji
rozbrojeniowej przez min. Tar-
dieu..

Projekt francuski — pisze St.
Brice w „Journal* — prowadzi
przedewszystkiem do zasadnicze;
reorganizacji Ligi Narodów, która-
by ją uczyniła zdolną do posługi-
wania się siłą, jako narzędziem.

Organ socjalistyczny „La Po-
pulaire“ pisze: Pośpiech, z jakim
Tardieu przystąpił do przedsta-
wienia swego projektu, zanim
jeszcze inne mocarstwa odsłoniły
swe karty, świadczy, że Francja
zrozumiała wreszcie, iż w dziedzi-
nie rozbrojeniowej należy do niej
inicjatywa. Projekt trancuski mó-
wi i umiędzynarodowieniu lotnic-
twa. Podobną metodę delegacja
francuska zastosowała w zakresie
sił zbpojnych na lądzie i na mo-

rzu — umiędzynarodowienie czę-
ściowe.

PARYŻ (Pat). W „Echo de Pa-
ris“ Pertinax w sposób następu-
jący formułuje projekt Tardieu,
który, jego zdaniem, mieści się
w trzech punktach:

1) rząd francuski uważa, że po
przeprowadzeniu jednorocznej
służby wojskowej w roku 1928,
czyniąc przez to z armji francus-
kiej czystą milicję, Francja złoży
wielką daninę na rzecz gwarancji
bezpieczeństwa, zawartej w kon-
wencji genewskiej i w traktatach
locarneńskich; 2) jeżeli w imieniu
Ligi Narodów postawione zostaną
Francji nowe żądania ogranicze-
nia zbrojeń, trzeba będzie koniecz-
nie, ażeby Liga Narodów przygo-
towała się do płacenia, mówiąc
innemi słowy, ażeby zapewniła
Francji wreszcie gwarancję bez-
pieczeństwa, na którą próżno о-
czekuje od lat 12; 3) w razie od-
mowy owych gwarancyj Francja
nie będzie mogła wprowadzić
żadnych zmian do jej instytucyj
militarnych na lądzie, na morzu
i w powietrzu.

WRAŻENIE PROJEKTU FRAN-
CUSKIEGO W GENEWIE.

GENEWA (Pat). Złożenie pro-
jektu francuskiego na konferencji
rozbrojeniowej zrobiło na terenie
genewskim wielkie wrażenie, Pro-
jektem swym Francja dowiodła
swej niezłomnej woli przyczynie-
nia się do dzieła konierencji. —
Propozycje francuskie są zgodne
ze stałą linją polityki francuskiej,
jak również wszystkiemi rezo-
lucjami, protokółami oraz typami
rojektów, przyjętemi przez Ligę
Narodów od roku 1922. Propo-
zycje francuskie w istocie przewi-
dują zastosowanie środków tech-
nicznych oraz śwarancyj politycz-
nych. W ten sposób projekt fran-
cuski przynosi liczne inowacje
praktyczne, mogące przyczynić się
do zmniejszenia niebezpieczeń-
stwa wojny i złagodzenia jej na-
stępstw.

PROJEKT FRANCUSKI — KAF-
TANEM BEZPIECZEŃSTWA.
WIASZYNGTON (Pat). Oma-

wiając francuski plan organizacji
rozbrojenia, sen. Borah określił go
jako usiłowanie nałożenia kaftana
bezpieczeństwa Europie i dążenie
do utrzymania siłą postanowień
traktatu wersalskiego i innych
traktatów. Pocieszającem jest —
mówił Bązah — że jedynie nie-
wielkaliczba mocarstw może my-
śleć o podobnych propozycjach.

|| REMS ZYCZEKADRA Z MTK DAUPADA ZI W ANTE TO

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO
+

kiej artylerji, czołgów, lotnictwa .
wojskowego, 5) umiędzynarodo-
wienie lotnictwa cywilnego,

›
н

Dziś w niedzielę 7 'utego o godz 12 I pė! w sali własnej
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SPRAWOZDANIA POSELSKIE

posłów MIECZYSŁAWA FIJAŁKOWSKIEGO
i ALEKSANDRA ZWIERZYŃSKIEGO,

KOMUNIŚCI TEŻ MAJĄ COś
DO POWIEDZENIA.

MOSKWA (Pat). Według do-
niesień prasy, partje komunistycz-
ne Niemiec, Francji, Anglji, Sta-
nów Zjednoczonych, Polski i Cze-
chosłowacji ogłosiły wspólną o-
dezwę w sprawie akcji japońskiej
w Chinach. Według odezwy tej
akcja przeciwko Szanghajowi oraz
innym miastom chińskim świadczy
o zamiarze imperjalistów zdusze-
nia komunistycznego ruchu w Chi-
nach, okupacja zaś Charbinu przez
wojska japońskie oznacza ciężką
prowokację Związku Sowieckiego
i będzie poważnym krokiem na
drodze interwencji przeciwko Z. S.
S. R. Sprzymierzeūcem Japonji,
według odezwy, jest Francja, któ-
ra mobilizuje przeciwko Sowietom
Czechosłowację, Polskę i Ru-
munję. |Inne wielkie mocarstwa
współdziałają z. Japonją w ogra-
bianiu Chin oraz w organizacji
napaści na Związek Sowiecki.

Restauracja Europa
DOMINIKAŃSKA 1. 80-00

Dziś Dancing towarzyski po-połu-
dniowy. — Czarna kawa z ciastkami
2 złote od osoby. — Występy arty=
styczne.—Loterja. — Będą rozegrane
dwa fanty, jedćn dla Pań, drugi dla

 

  

7-mio pokojowy
lokal

mieszkaniowy, nadający się także
na biuro, wszystkie wygody, w sta-
nie bardzo dobrym, do wynającia
niedrogo od zaraz — Wiwu'skiego 4 

  

Panów. — Początek o godz. 5'/, pop.
—

 (obok Dyrekcji. Kolejowej) tel. 11-13.
8364—1 o

" Lotnicy francuscy
zaginęli.

PARYŻ (Pat.) W dn. 6 b. m;
w południe upłynęło 5 dni od
chwili, kiedy lotnicy francuscy
Reginensi, Lenier i Touge zmu-
szeni byli wylądowac na piaskach
Sahary. Eskadra lotnicza płk.
Vuiliemin, która wyruszyła na
pomoc zbłąkanym lotnikom, po»
wróciła dzis z niczem.

Ze swej strony stacja radjo-
telegraficzna w Algierzewysłała
dziś w nocy wezwanie, skierowa-
ne do załogi samolotu „St. Di-
dier“, o udzielenie odpowiedzi
celem ustalenia radjogonome-
ea miejsca pobytu lotni-
w.

ODIN
DRUKARNIA
i INTROLIGATORNIA

IL. ZKIERZYŃSKIEGO.
Ul. Mostowa 1. Tel. 1244,
PRZYJMUJE DO DRUKU
DZIEŁA, BROSZURY, BILETY
WIZYTOWE -ZAPROSZENIĄ
i RÓŻNE KSIĄŻKI DO O?RĄ-

= WY. WYKONANIE SOLIDNE.
== CENY PRZYSTĘPNN E.

Wonmamanannne
PRACOWNIA Towarzystwa Pań Miło-
sierdzia św. Wincentego a Paulo pod
nazwą „ŻRÓDŁO PRACY”, Trocka 19
podejmuje się wykonać prędko, do“
kładnie i.po zniżonych cenach wszyst-
kie roboty wchodzące w zakres bie:
liźniarstwa, haftu, krawiecczyzny itryko”
tarstwa. — Pelecamy się przeto Szanow-
nej Publiczności, a :zwłaszcza Insty-
tucjom Społecznym, Klasztorom i zakła.
dom prywatnym, z któremi specjalną
umowę zawrżeć pragniemy, by rzetelnie
i tanio usłużyć. Zarząd.
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Zmiana w języku B. B.
Obóz pomajowy, od pierwszych

chwil swego wystąpienia, miał ję-

zyk dumny i szumny. Kraj
rozbrzmiewał oświadczeniami, za-

pewnieniami, wykresami, które

jednym głosem wołały, że jest

świetnie i będzie coraz lepiej. Tak

było w r. 1926, 1927, 1928 i nawet

jeszcze 1929. Przesilenia gospo-

darczego i trudności z niem zwią-

zanych nie chciano przyznać jesz-

cze w r. 192911930. Wszakże bo-

wiem jeszcze w grudniu r. 1929 p.

minister skarbu Matuszewski za-

pewniał, że przesilenieminęło i

rok 1930 będzie już pokryzysowy,

a jeszcze w październiku 1930 p.

prezes rady ministrów Piłsudski

obstawał przy budżecie blisko 3-

miljardowym i jeszcze w marcu

1931 większość BB. w Sejmie i w

„Senacie taki właśnie budżet blisko

3-miljardowy posłusznie uchwala-

ła. Dzisiaj zaczyna obóz pomajo-

wy przemawiać innym językiem.
 

Sejm słuchał dnia 4 b. m. w
ogólnej rozprawie budżetowej w
drugiem czytaniu, zarówno mowy

„ sprawozdawcy jenęralnego, pos.

iedzińskiego, jak mowy p. mi-
nistra skarbu Jana Piłsudskiego,

w bardzo dokładnem odczuciu, że
język się zmienił,

P. sprawozdawca  jeneralny
Miedziński w toku swej mowyito,

jak to mówią, na zakrętach, czyli

w twierdzeniach, nadających kie-

runek i zabarwienie, mówił:
— „„„W kwestji t. zw. realności bud-

żetu, względnie kwestji trafnego i pre-
cyzyjnego preliminowania budżetu. oba-

wiam się, że dążenie do precyzji w preli-

minowaniu budżetów państwowych w

momencie obecnym w związku ze zmianą

sytuacji jest rzeczą bezporównania trud-

niejszą niż było to w t. zw. normalnych

czasąch przedwojennych..."

A pamiętamy, jeszcze dwa lata
temu i jeszcze potroszę rok temu

zupełnie inne głosy z BB. wobec

poprawek budżetowych z innych
ław: Rząd wszystko dokładnie
óbliczył, rząd wie najlepiej, wszel-

kie zmiany byłyby psuciem do-

kładnych obliczeń.
"_ Adalej:
— „„„Podkreślić należy wyjątkowe

rozmiary kryzysu obecnego, znacznie

przekraczające wszelkie przed wojną

ktyzysy..." :
To jest mowa w r. 1932 ciągle

jeszcze o tym kryzysie, który

miał się skończyć w r. 1931, jako
pokryzysowym.

Słuchajmy jednak dalej:
— „Zachodzi wzgląd dodatkowy na

ogólne wyczerpanie kieszeni płatnika,

które może wpłynąć na osłabienie płat-

ności , wszelkich kategorji podatkówi

ian .

Po radosnej twórczości, po wo-
łaniach, że nas stać na jazdę w
górę budżetu od 1 miljarda 700
miljonów w r. 1926 do 3 miljardów
w r. 1930, po haśle, że jest byczo,
zjawia się... wyczerpanie kieszeni
płatnika.

Budżet, zniżony do 2 miljardów
447 miljonów i mający, jak wiado-
mo, niedobór 75 miljonów, wedle
słów p. sprawozdawcy jeneralne-
go, może jeszcze mieć trudności:
— „Z cyfr przytoczonych przez

Ministerstwo Skarbu,  powtórzonych
przezemnie w sprawozdaniu, które pano-
wie mają przed sobą wynika. iż wszelkie
cięcia poczynione w tej części, naszych

Iresrtowanie prezesa Dyreklorjem

wydatków państwowych, którą można

uważać za elastyczną dochodzą do osta-

tecznych granic, wszelkie cięcia dalsze

są już tem złem ostatecznem, które musi

być robione nie inaczej, jak pod napo-

rem bezwzględnej konieczności”. :

A zatem ostateczne granice

osiągnięto, a jednak przewiduje

się pójście poza te ostateczne gra-

nice, a nawet trzeba to koniecz-
nie przewidywać, boć wiadomo,

że obliczenia wskazują, iż będzie

się bliżej 2 miljardów niż 2 miljar-

dów 400 miljonów w tem, co
wpłynie.

A o tych wpływach mówi i p.

sprawozdawca jeneralny bardzo

warunkowo:
— „Uchwaloną wysokość wpływów

uważamy za górną granicę, poza którą

w żadnym wypadku w ściąganiu tych

wpływów nie należy się posuwać, wobec

wyczerpania zdolności płatniczej społe-

czeństwa, jeśli natomiast wpływy nie bę-

dą osiągać wysokości preliminowanej,

polegamy na tem, iż rząd potrafi nadal
zastosować praktykę dwóch lat ostatnich

przy wykonywaniu budżetu z miesiąca

na miesiąc... 3

Dzisiaj się mówi o górnej gra-

nicy wpływów i przewiduje się, że

będzie mniej, chociaż już jest nie-

dobór. Gdzież to te czasy, gdy p.

Moraczewski mówił o nadwyż-

kach z pływów, oraz o tem, że na-

leżałoby rozstrzelać ministrów,
którzyby ich w lot nie wydali. Na

każde zdanie tego pokroju przy-

chodzi chwila, w której widać, co
ono jest warte.

Bo nawet i takie zdanie już się
pojawia:
— „Jeśli w niektórych momentach

ponosimy skutki braku doświadczenia,
czy błędów, które w państwie wskrzeszo-
nem tak niedawno i w tak wyjątkowych

warunkach zdarzyć się musiały, to je-
steśmy również skazani i na ponoszenie
skutków błędów cudzych”.

Są to dźwięki po maju r. 1926
niesłychane.
A do tego dołączają się oświad-

czenia p. ministra skarbu Jana

Piłsudskiego:
—- „Opozycja sama przyzna, że kry-

zys uniemożliwia przedstawienie budżetu

z idealnie matematyczną dokładnością.

Możemy tylko spierać się, czy budżet

jest bliższy czy dalszy od ideału. Dawać

musimy maximum realności. Rząd by-

najmniej nie zapatruje się na sytuację,

jak mu to zarzucono, różowo”.

Jeśli do tego się doda zapo-

wiedź p. ministra o możliwości

Po. z Banku Polskiego
ezprocentowego kredytu dla

skarbu państwa, stan rzeczy jest
jasny.

 

I tak oto okazało się, że jednak

jedyny dotychczas po maju r. 1926

język przechwałek, urągania in-

nym, świetnych zapowiedzi, wy-

czerpał się. Wracają słowa, które,

w ustach zwolenników przewrotu

majowego i obozu rządzącego,

zdawały się wykreślone z mowy

polskiej. Słyszy się nietylko o wy-
czerpaniu, o ostatecznej granicy
i nawet o pójściu poza ostateczną,
ale słyszy się także o własnych
błędach i o własnym braku do-
świadczeia. Życie zmusiło do mó-
wienia takim językiem, bo inny
stał się już pośmiewiskiem. Ale w
życiu z takiemi przyznaniami wią-
zać się powinny wyraźne na-
stępstwa w imię niezawodnej za-
sady odpowiedzialności.

Stanisław Stroński.

Iki
pod zarzutem zdrady stanu
Oczekiwane ostre wystąpienie Niemiec.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

. KROLEWIEC, 6. II. Z Kłajpedy donoszą: Kłajpeda żyje pod wra-

żeniem zdecydowanego wystąpienia rządu litewskiego wobec Dyrekto-

rjum Kłajpedy. W dniu dzisiejszym gubernator Kłajpedy Merkis wydał

rozkaz aresztowania prezesa Dyrektorjum Bóttchera. Aresztowanie po-

przedziła wymiana listów pomiędzy Bóttcherem aMerkisem.

7 Gub. Merkis zawiadomił Bóttchera, że rząd litewski niema już

więcej do niego zaufania i dlatego proponuje mu podać się do dymisji.

Prezes Dyrektorjum odpowiedział, że stanowisko swe zajmuje z wybo-

rów i odpowiedzialny jest wobec Sejmiku. Tylko votum nieufności

Sejmiku może go skłonić do podania się do dymisji.

Po tem oświadczeniu gubernator Merkis wydał natychmiast pole-

cenie aresztowania Bóttchera, oskarżając go o zdradę stanu, która wy-

rażała się w podróży do Niemiec i rokowania poza plecyma rządu

litewskiego z władzami niemieckiemi oraz o buntowanie personelu

i członków Dyrektorjum do nieposłuszeństwa Kownu.

Prezesa Bóttchera przewieziono do garnizonu oficerskiego i tam

pozostawiono $0 pod silną strażą. Bóttcher wraz z innymi członkami

Dyrektorjum ma stanąć przed sądem w dniach najbliższych.

Oczekiwane jest energiczne wystąpienie rządu niemieckiego i moż-

liwość poważnych komplikacyj pomiędzy Berlinem a Kownem,

BERLIN (Pat). Z Kowna donoszą, że oficjalna LitewskaAgencja

Telegraficzna potwierdza wiadomość o pozbawieniu prezydenta Dyrek-

torjatu Kłajpedzkiego Bóttchera zajmowanego urzędu. a

wierzył administratorowi Dyrektorjatuokręgu kłajpedzkiego Merkis

Gubernator
o

Toliusowi prowadzenie agend Dysektocjata: Równocześnie potwierdzo-

na została wiadomość o wydaleniu Bóttchera.

Wrażenie w Berlinie.
Protesty w Lidze Narodów.

WARSZAWA. Wiadom ść o aresztawaniu prezesa dyrektorjatu

kłajpedzkiego wywołała
lowany w tej

w Berlinie tem większe wrażenie, że interpe-

sprawie, poseł litewski Sidikauskas zapewnił rząd

niemiecki, że do aresztowania nie dojdzie.

w Berlinie wypadki w Kłajpedzie uważane 5а za nowy

zamach, to też wywołały one ba:dzo ostrą reakcję.

zapowiada demarche w Kownie, a równocześnie złoży protest

du na spław Niemnem,
„Polski.

Rząd berliński
w Ge-

Rėwniež polski minister spraw zagranicznych, Zaleski, ze wzglę-

: złoży protest do Ligi Narodów w imieniu
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2 prasy.
Budżet tajny.

W związku z dyskusją budże-
tową i przemową referenta posła
Byrki, pisze „Kurjer Poznański":

„Końcowe przemówienie przewodni-
czącego koznisji budżetowej posła Byrki
(z BB.), było pewnego rodzaju sensacją
polityczną. P. Byrka, niewątpliwie а-
chowiec w sprawach skarbowych, wska-
zał na „nieprzejrzystość” budżetu i wy-
raził złośliwą obawę, że nie długo nawet
ministerstwo skarbu nie będzie.mogło
zorjentować się w swem gospodarstwie.

Zapał rządów pomajowych do two-
rzenia różnorodnych funduszów i  ko-
mercjalizowania przedsiębiorstw  pań-
stwowych ira z dążenia do ogranicze-
nia spraw Šejmu wogóle, a jego prawa
kontroli nad budżetem w szczególności.

Przedsiębiorstwa skomercjalizowane
występują w budżecie z jedną tylko cy-
frą wpłaty do skarbu względnie dopłaty
do niego.

Krótko mówiąc, w funduszach i
przedsiębiorstwach skomercjalizowanych
rząd robi, co mu się podoba: kupuje i
sprzedaje, co chce; zaciąga rozmaite po-
życzki gotówkowe i towarowe lub licen-
cyjne; wypłaca różnym  dygnitarzom
pensje, tantjemy, gratyfikacje, koszta
podróży; angażuje urzędników i pracow-

ników w dowolnej ilości itp. Sejm o tem
wszystkiem nic nie wie, a Najwyższa
Izba Kontroli też niewiele ma do powie-
dzenia. Dyktatura budżetowa została
zrealizowana — że się tak wyrazimy —
tylną furtką, przez fundusze specjalne i
komercjalizację przedsiębiorstw.

Zakres tego tajnego budżetu jest
olbrzymi. Do istniejących 43 przedsię-
biorstw skomercjalizowanych przybyły
w roku obecnym jeszcze koleje państwo-
we, których roczny budżet wynosi około
półtora rmiljarda. Łącznie w funduszach
i przedsiębiorstwach  skomercjalizowa-
nych utajony jest budżet około 2-miljar-

dowy. Skomercjalizowano niedawno na-

wet całe jedno ministerswo, a mianowi-
cie reform rolnych. Wniesiony jest już
do Sejmu projekt komercjalizacji mono-

polu tytoniowego, którego budżet wyno-
si około 600 miljonów.

Po dokonaniu tej operacji z mono-
polem tytoniowym budżet tajny będzie
znacznie większy od jawnego”.

 

 

Czy będzie wojna amerykańsko-
japońska?

„ABC* zastanawia się nad py-
taniem, czy dojdzie do wystąpienia

Ameryki przeciw Japonji na Da-

lekim Wschodzie? Skonstato-
wawszy , że jest w Ameryce silny

odłam ludności domagający się

interwencji bezzwłocznej, pisze:
„Z drugiej strony polityka amery-

kańska nie może zamykać oczu na szcze-

KA niepomyślne dla siebie warunki
omijając już olbrzymie trudności tech-

niczne, wynikające z wielkiej odległości
od ewentualnego terenu wojny, wojna

taka byłaby dziś dla Stanów Zjednoczo-
nych z punktu widzenia finansowo-g0-

spodarczego skokiem w nieznane. Tem

tłumaczyć sobie należy, że mimo istnie-

nia silnej partji wojennej, Waszyngton

ociąga się wciąż z jakąkolwiek decyzją.
Czy mimo to, sam rozwój wypadków

nie zmusi Ameryki do wystąpienia —
trudno o tem sądzić. W atmosferze obec-.
nego naprężenia i zdenerwowania

wszystko jest możliwe”.

Rzeczywistość i pozory.

Na Dalekim Wschodzie huczą
działa, pękają granaty — w Gene-

wie „radzą” dyplomaci, strzelają...
korki szampana. й

„Tysiąc kilkuset dyplomatów czy
przydanych im pomocników, pół tysiąca

dyplomatów, parę tysięcy kelnerów, parę
tysięcy muzykantów i parę tysięcy ciąg-
nących się w ogonie dyplomacji kokot.

A ilu szpiegów, aferzystów, ptaków nie-

bieskich, tego i w przybliżeniu niepodob-
na oznaczyć".

„Kurjer Lwowski” zastanawia
się nadtem, co drożej kosztuje:
prawdziwa wojna czy — blaga po-
kojowa?

„Jednym z najulubieńszych argumen-
tów pacyfistycznych jest, że na zbroje-
nia i na wojny wydaje się olbrzymie su-
my, które możnaby obrócić na cele pro-
duktywne. Czy miljony, łożone na konfe-
rencję rozbrojeniową, idą na takie cele?
Czy ktoś z bardziej wtajemniczonych łu-
dzi się, że międzynarodowe zbiegowisko
nad Lemanem do czegoś konkretnego do-
prowadzi? Utrzymanie jednego dyplo-
maty w Genewie kosztuje conajmniej
tyle, co utrzymanie plutonu żołnierzy.
A pluton żołnierzy jest dla narodu, który
go uzbroił, jedną z cegiełek, składają-
cych się na gmach bezpieczeństwa. Pie-
niądze, tak wydane, idą na cel realny.
Z tego, co kosztują dyplomaci genewscy,
korzysta niewątpliwie Szwajcarja, korzy-
stają międzynarodowi spekulanci, którzy
rozbili namioty nad Lemanem, korzystają

lekkomyślne a cyframi myślące Paryżan-
ki, które mają predylekcje dla dyploma-
tów. Ale państwa, wysyłające ich na
konferencję do Genewy nic z tego nie
będą miały.

Powiedział Clemenceau w „Blaskach
i nędzach zwycięstwa”: „Wojna, to nad-

miar rzeczywistości, pokój to nadmiar
pozorów”. Nadmiar rzeczywistości ma-
my w Mandżurji Konferencja genewska
już nie cierpi na nadmiar pozorów, lecz
nie ma w sobie nic prócz pozorów. Jest
wydatkowaniem środków materjalnych,

energii, inteligencji najnieproduktywniej-
szem z nieproduktywnych. Jest
nem świądectwem, jakie wystawia sobie
świat współczesny.

Czy żyjemy w wielkim
jatów ?"

domu war-

Jestcze w sprawie „Obrządłu Wschodniego.
W sprawie powyższej,

pisma naszeg”,

niejednokrotnie porus'anej na ł-mach

otrzymaliśmy memorjał Zarządu Glówneqo Pel Tow.

Obieki nad Kresami, który zamieszczamy w tej myśli. że każdy szczery,

poważny głos przyczyni się może do wszechs'ronre o oświetlenia

zagadnie la tak bliskiego nam, Jako katolikom I Polakom

Do Najprzewielebniej-
szego Episkopatu Pol-
skiego Rzymsko - Kato-
lickiego na ręce J.E. Ks.
Biskupa Stanisława Łu-

komskieśgo.
Jako przedstawiciele Polskie-

go Towarzystwa Opieki nad Kre-
sami, zadaniem którego jest ochro-

na i rozwój kultury ojczystej na
terenie naszych _województw
wschodnich, mamy zaszczyt zwrór
cić się do Najprzewielebniejszego
Episkopatu w następującej nader
ważnej sprawie:

Coraz częściej z terenu woje-
wództw wschodnich dochodzą nas
głosy w sprawie tak zwanego
„obrządku  wschodniego*, czyli
„bizantyńskiego'. Są to głosy po-
ważnych obywateli, dobrych po-
laków i gorliwych katolików, nie-
jednokrotnie osób zaszczytnie zna-
nych w całej Polsce z działalności
społecznej i z zasług położonych
dla polskości naszych Kresów
Wschodnich.  Niebrak również
głosów zwykłych starych obywa-
teli, reprezentujących opinję sze-
rokich rzesz miejscowej ludności.
W ogólnych zarysach głosy te da-
dzą się streścić w następujący
sposób:

Od paru lat na terenie woje-
wództw wschodnich ukazał się
nowy obrządek „wschodni* czyli
„bizantyński', Obrządek ten, acz-
kolwiek katolicki gdyż uznaje Pa-
jeża za najwyższą głowę Kościo-
a, pod wszelkiemi innemi jednak
względami nie różni się w niczem
od _ rosyjskiego _ prawosławia.

Obrządek ten naśladuje nader
starannie nietylko zewnętrzne ce-
chy cerkwi prawosławnej, jako to:
stroje, noszenie zarostu, małżeń-
stwa księży i t. d., ale co ważniej-
sze posługuje się wyłącznie języ-
kiem rosyjskim zarówno w Ko-
ściele, jakoteż w codziennem ob-
cowaniu z ludnością, zresztą nie-
rosyjską, gdyż — jak wiadomo —
właściwych rosjan w naszych wo-
jewództwach wschodnich prawie
wcale niema. Mszę św., kazania,
śpiewy religijne odbywają się w
języku rosyjskim, względnie cer-
kiewno słowiańskim, takim, jakie-
go w nabożeństwach używa rosyj-
ska cerkiew prawosławna, księża

zaś, pomimo że są przeważnie po-

lakami z pochodzenia, używają je-
dynie i wyłącznie współczesnego
języka rosyjskiego.

Otóż ludność miejscowa pamię-
ta jeszcze dokładnie, jak pod ko-
niec ubiegłego stulecia zaborczy
rząd rosyjski usiłował wprowadzić

do Kościoła i nabożeństw język

rosyjski i jak na tem tle doszło
wówczas do konfliktu ze Stolicą
Apostolską. „Nam, starym —
brzmi jeden z otrzymanych przez
Towarzystwo memorjałów — ży-

wo stają w pamięci czasy samo-

zwąńczego biskupa Žyliūskiego,
kiedyśmy zmuszeni byli, jako
uczniowie szkół, słuchiwać w

kościołach katolickich rosyjskich
kazań i śpiewów”. Ten moment
analogii z poczynaniami byłego
rządu rosyjskiego zdaje się szcze-
gólnie zaprzątać umysły ludzi pro-
stych, którzy nie mogąc zrozumieć

subtelności teologicznych, ze zgor-

szeniem obserwują w Kościołach
katolickich te same zjawiska, i ja-
kiemi w młodości swej, na we-
zwanie swych duszpasterzy, wy”

trwale i ofiarnie walczyli. Tylko
ci, co przetrwali na ziemiach
wschodnich niewolę rosyjską i
walczyli z naporem prawosławia,
mogą zrozumieć, czem są dla u-
czuć miejscowej ludności katolic-
kiej publikacje O. O. Jezuitów,
drukowane „Grażdanką' i mówią-
ce o „Albertinskoj obiteli otcow
Jesoitow _ greko - słowiańskowo
obriada“'.

Opierając się na powyžej przy-
toczonym materjale faktycznym,
mamy zaszczyt z głęboką ufnością
do Stolicy Świętej i swojego Epi-
skopatu przedłożyć wyniki dłuż-
szych rozważań w sprawie po-
wyższej:

I. Rozumiejąc całą doniosłość dla
Kościoła Katolickiego zagadnień Unii,
oraz uznając dążenie do szerzenia Ka-
tolicyzmu wśród ludności schyzmatyckiej,
uważamy za swój obowiązek podkreślić,
że ludność województw wschodnich, za-

równo katolicka, jak i inowiercza, przy-
zwyczaiła się do tego, że Kościół był
tam reprezentowany jedynie przez obrzą-
dek łaciński. Zewnętrzne upodobnienie
katolicyzmu do rosyjskiego prawosławia
wpływa ujemnie na stosunek tej ludności
do obrządku i duchowieństwa wschodnie-
go, który niepolska ludność miejscowa
nazywa wręcz „fałszywymi popami”,
a polska na skutek wspomnień z okresu
miewoli traktuje również z niemniejszą
podejrzliwością. W ten sposób, wprowa-
dzając dwoistość organizacji na miejsce
dotychczasowej jednolitej, osłabia się nie-
wątpliwie realne wpływy katolicyzmu,
a przez to samo osłabia się i polskość,
związaną nierozlerwalnie z katolicyz-
mem; wreszcie wytwarza się pozory ja-
kiejś kokurencyjnej instytucji religijnej,
co przynosi najwyższą szkodę interesom

Kościoła.

П. Bedąc głęboko przekonani, że

jedność narodowa nie da się w pełni
osiągnąć bez jedności wiary i w kato-

licyźmie rzymskim widząc nie tylko źró-

dło, ale i przyszłoć naszej kultury naro-

dowej, nie możemy pominąć milczeniem,

że nowy obrządek przez zbytnie zlekce-
ważenie elementów zachodnich, to zna-

czy łacińskich, w życiu religijnem, a

przez nadmierne wysunięcie na plan
pierwszy pierwiastków wschodnich, bi-
aoc oi i rosyjskich, nie odpowiada
właściwie swemu zadaniu, jeżeli chodzi

o kraj o kulturze tak wybitnie zachodniej

1 łacińskiej, jakim jest Polska. Być może,

że taktyka taka byłaby słuszną w kraju

inowierczym p kulturze wschodniej, gdzie

z konieczności as Bupi się liczyć z

wielkiemi trudnościami. atomiast wy-

znajemy, że dla ogółu Polaków jest nie-

zrozumiałem, że w kraju naszym, od

wieków katolickim, zamiast dążyć do

zjednania ludności dla tradycyjnego

obrządku łacińskiego, powstał kierunek

tak _ pieczołowicie kultywujący  ze-

wnętrzną odrębność schyzmatyków. Jest

to tem mniej zrozumiałe, że — jak za-

smut- |

Z bólów nie mogła już się wcale poruszat—teraz pozbyta slę
zupełnie reumatyzmu.

Co za okropne uczucie nie móc samemu

wstać z łóżka, tak sztywne są nogi i ra-

miona. Niezdolna do pracy — to
czona ofiara reumatyzmu. Lecz
żwawa i ruchliwa jak dawniej i nie od-
czuwa żadnych bólów. Pani W. Sajkowa,
Grudziądz, Szewska 16/1 pisze nam o tem:
Od dłuższego czasu cierpiałam na reuma-

tyzm w nogach i ramionach. Bóle mi tak

dokuczały, że często przez calą noc nie

mogłam zmrużyć oka. Nogi i ręce sła-
ły się z czasem do tego stopnia sztywne,

że nie mogłam prawie wcale się poruszać.

Nie mogę poprostu nikomu opisać, co

przez ten czas przecierpiałam. W ciągu

7 miesięcy próbowałam najrozmaitszych

leków, chcąc uwolnić się od tych strasz-
liwych cierpień, lecz prawdziwa popra-

wa nastąpiła dopiero, gdy zaczęłam za-

żywać tabletki Togal. Już po tygodniu
bóle ustąpiły i mogłam znowu spokojnie

sypiać. Zachęcońa tym pomyślnym wy-

nikiem zażywałam w dalszym ciągu To-

gal ściśle według przepisu. Z czasem
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Rewelacje o planach Hitlera.
Z ramienia partii konserwa-

tywnej odbył obe:nie wybitny

członek tej partji i b. prywatny se-

kretarz Winstona Churchilla, p R.
Boothby, podróż inspekcyjną do

Berlina, aby na miejscu w osobi-

stych rozmowach z Brueningiem i

Hitlerem wysondować opinię o na-

strojach .politycznych w  Niem-

czech.
Konserwatysta angielski, Boothby,
charakteryzuje walkę o władze w
Niemczech następująco: d

„W Berlinie gabinet Brueninga spra-
wuje rządy z autorytetem równym jedy-
nie Mušsoliniemu i Stalinowi. Decydują-
ce kroki w dramatycznej walce o władzę
powzięte zostaną w Ber.inie, który po-
zostaje centrum niemieckiej sceny poli-
tycznej". i

Z dr. Brueningiem rozmawiał
Boothby na Wilhelmstrasse. Cha-
rakteryzuje tę rozmowę w nastę-
pujący sposób:

„Bruening jest znużonym i zmęczo-
nym władzą człowiekiem. Prowadzi ży-
cie samotnika, pracując — w odgrodze-
niu od towatzyskieko życia — 16 godzin
na dobę. Jest żarliwym katolik'em i ro-
bi wrażenie ascety. Jego wpływy  poli-
tyczne w Niemczech są ciągle wielkie i
w pewnych warunkach mógłby uzyskać
wprost dvktatorski wpływ na życie po-
lityczne Niemiec”

Zupełny kontrast stanowi Hi-
śler. Pos. Boothby zetknął się z
nim w jednym z wielkich hoteli
berlińskich i daje taką sylwetkę   

 

znaczyliśmy już -- miejscowa ludność

prawosławna, o ile nie jest nawet pol-

ską z pochodzenia, używa języka biało-

ruskiego, względnie ukraińskiego, wobec
czego narzucanie jej przez Kościół ję-

zyka i tradycji religijnej rosyjskiej nie

odpowiada ani życzeniom samej ludności,

ani objektywnym warunkom miejscowym

i nasuwa jedynie sposobność do komen-

tarzy ze strony czynników nieprzychy|-

nych Kościołowi.
IM. Niezależnie od powyższego rozu-

miemy w zupełności potrzebę akcji apo-

stolskiej w stosunku do właściwej Rosji.

Wszakże należy pamiętać, że wszelka

akcja katolicka, wychodząca bezpośre-

dnio z Polski, choćby nawet odpowiednio

przekształcona i używająca nazewnątrz

języka rosyjskiego, spotka się tam zaw-

sze z jaknajwiększą nieufnością i nie-

chęcią. W interesie więc samej sprawy

leży, aby przyszła akcja katolicka na

terenie Rosji, lubo prowadzona przy

współudziale Polaków, nie była jednak

terytorjalnie związana z państwem ol-

skiem. Tylko pod tym warunkiem lud-

ność rosyjska nie będzie skłonna podej-

rzewać kapłanów i misjonarzy, działa-

jących na terytorjum rosyjskiem, o pota-

jemne wysługiwanie się rządowipolskie-

mu i jego politycznym celom. Z tego'

więc wzgiędu nowopowstały obrządek

wschodni winien być organizowany nie

na naszych Kresach w bezpośredniem są-

siedztwie z granicą rosyjską, ale raczej

w zachodnio-europejskich ośrodkach ka-

tolickich, jak Francja, Belgja, czy Szwaj-

carja, oczywiście przy możliwie licznym

udziale księży Polaków.

Jako szczerzy katolicy, dla

których interesy Kościoła przed-

stawiają niezmierną waśę, musimy

lojalnie oświadczyć, że szerzenie

obrządku wschodniego na naszych

Kresach Wschodnich wywołuje

owszechną niechęć i niezadowo-

Toi. Wszak na ziemiach tych w

ciągu wieków zostały wynarodo-

wione i przeszły na prawosławie

setki tysięcy polaków katolików.

Dziś, gdy nadeszła chwila ponow-

nego odzyskania dla narodu iKo-

ścioła tej ludności, kiedy proces

ten w wielu miejscach właściwie

juź się rozpoczął, obrządek

wschodni staje faktycznie wpo-
przek temu dążeniu i utrwala stan

rzeczy powstały niegdyś naskutek

przemocy rosyjskich rządów, po”

pierających schyzmę. Wierzymy

głęboko, że Episkopat Polski wy-

słucha naszego głosu, jako po-

dyktowanego szczerą troską o do-

bro Kościoła Rzymsko-Katolickie-
go i narodu polskiego i prosimy o

przyjęcie wyrazów najgłębszej

czci i całkowitego oddania.

Zarząd Główny Polskiego Towa-
rzystwa Opieki nad Kresami

Prezes: (—) Dr. St. Szurlej.

V-Prezes: (—) Miecz. Piotrowski.

Prezes Rady Nadzorczej: ||

(—) Jėzeiat Anrzejowski,

 

czulam tež wyr:žnie, jak ramiona i nogi
stawały się cor2ż bardziej giętkie i ela-   j styczniejsze, Te już zupełnie pozby-

v | lam się tej przyki2j choroby, tak że w
tym roku dzięki To$alowi mogłam śmiało
zrezygnować z podróży do uzdrowiska.
Rzeczywiście Togal jes: radykalnym środ-
kiem! Podobnie świacczą ące cier-
piących, którzy przyjmo! Togal przy
reumatyźmie, podagrze, łavieniu w koś-
ciach, bólach nerwowych i głowy, grypie.
oco i pokrewnych cierpie-
niach. Nieszkodliwe dla serca, żołądka
iinnych organów. Togal nietyłko uśmie-
rza bóle, lecz w zarodku zwalcza te
niedomagania. Dlatego też nawet w
pomocy Togalu nadspodziewanie pomyśl-
ne rezultaty. Jeśli ponadto tysiące leka-
rzy lek ten ordynuje, to przecież każdy
z pełnem zaufaniem zakupić go może.

   

  

Spróbujcie więc sami dziś jeszcze, lecz
żądajcie wyraźnie tylko Toga. We
wszystkich aptekach. Kom. Rządu m.
st. Warszawy.

wodza niemieckich faszystów:
„Zaczęliśmy rozmowę o  kryzysię

ekonomicznym. Hitler zerwał się w tej
chwili na równe nogi i doniośle zawołał:
— Za wiele pan mówi o stronie eko-

nomicznej. To jest polityczny kryzys.
Polityczne siły zaprowadzą mnie do
władzy.

A potem zapalając się dorzucił:
Jakby się to Panu podobaio, gdyby

W. Brytanji odebrane zostały kolonje i
flota i stworzony został korytarz między
Anglją a Szkocją! Czem byłaby wówczas
Wielka Brytanja? Co zrobilibyście?"

Pos. Boothby pozostawił pyta-
nia te bez odpowiedzi Charakte-
ryzuje Boothby dalej Hitlera, jako
człowieka wyposażonego w olbrzy
mią dynamikę życia. O intelektu-
alnej stronie życia Hitlera woli
Boothby niewydawać opinii, sądzi.
jednak, że nawet w nowoczesnym
świecie silne emocje stanowią bo”
dziec do heroicznych czynów i
nieustraszonego męstwa. Anglja
nie może niedoceniać siły — ciąg-
nie dalej p. Boothby — jaką repre-
zentuje faszyzm nieniiecki, które-
go żywem wcieleniem jest Hitler.
Jeżeli Hitler dojdzie do władzy, to
— zdaniem Boothby — wpartji
jego znajdą się ludzie wybitni,
którzy dotąd trzymali się na ubo-
czu, a w rządzie Hitlera, tak waż-
ny resort jak teka ministra skar-
bu, przypadnie dr. Schachtowi,
jednemu z czołowych bankierów
świata. Streszczając swą opinję o
walce 2 ludzi o władzę w Niem-
czech, oświadcza Boothby, że:

'6z względu, kłedy Ilitler dojdzie do
Hilleryzm wywrze głęboki

na życie połńtyczne Niemiec w
ch latach i

į eželi Aljanci stać będą na sta-
nowisku utrzymania nadal reparacji w
mocy, to muszą zarządzić wojskową
ekspedycję karną i marsz na Berlin z re-
zuitatem — jak przewiduje Boothby —
zgóry negatywnym.

W związku z: podróżą berliń-
ską Boothby'ego, zwróciliśmy się|
do niego z prośbą o wypowiedze* |
nie się w następujących kwe-
stjach:
I Co sądzi pan o niebezpie-

czeństwie Hitleryzmu dla Polski,
a w szczególności jak dalece ruch
ten zagraża naruszeniu istnieją-
cych Traktatów Pokojowych?

— Nie sądzę — oświadczył poseł
Boothby — by Hitleryzm stwarzał bez-
pośrednio niebezpieczeństwo dla Polski.
Ruch ten, w momencie obecnym koncen-
truje wszystkie swe siły na niepłacenie
reparacyj. Sądzę jednak, że ostatecznie

zajdzie potrzeba reorganizacji.(nieko-
niecznie zmiany) polsko-niemieckiej gra-
nicy na Śląsku (dosłownie: But I do think
that ultimately there will have to be
some reorganisation — not necessarily
alteration — of the German-Polish fron-
tier in Silesia).

; Nie widzę przyczyny, dlaczegoby to
nie miało nastąpić w drodze pokojowej
i wyrozumowanej.

— Jakie są Pańskie opinje na
zagadnienie „Lokarna /Wschod-
niego'? — zapytaliśmy.
— Nie jestem zwolennikiem  reśjo-

nalnych traktatów w Europie — odparł
Boothby. Ekonomiczne względy prą ku
rozwiązaniu problemów europejskich na
zasadzie federacji, na podstawie szerszej,
riż wskazuje pojęcie „Lokarna Wschod-
niego”. Sądzę — zakończył wywiad z
nami poseł Boothby — że w naibliższych
latach narody Europy staną ostatecznie
wobec alternatywy, albo porzucenia na-
miętności politycznych i uprzedzeń wza-
jemnych i wspólnej kooperacji jednego
aństwa z drugim, celem utworzenia
nji gospodarczej Europy na platformie

odpowiednio szerokiej dla wymagań no-
woczesnej ery, albo cała cywilizacja za-
łamie się i runie w przepaść...

+ ++

 

  

  

 

 

Do powyższego wywiadu swe-
$o korespondenta red. „Polonji“
następujący dodaje przypisek:

„Podajemy list naszego  korespon-
denta bez zmian, bo czytelnik polski po-
winien być dokładnie poinformowany o
nastrojach i zapatrywaniach zagranicy
na sprawy dla nas żywotne. Ustęp w wy-
wiadzie z posłem Boothby o „reorgani-
zacji” granicy polsko-niemieckiej na Ślą-
sku, bez koniecznej jej zmiany, jest nie-
jasny, bałamutny i zdradzający brak
znajomości stosunków środkowej Europy
wogóle, a stosunków polskich w szcze-
gólności. Wszelkie próby „reorganizacji
naszych granic spotkają się z zdecydowa-
nym oporem całego narodu  polsaiego,
nie cofającym się przed użyciem wszel-
kich środków. A konsekwencje wszelkich
prób w tym kierunku bytyby fszalne dla
pokoju światowego. Wygłaszatie takich
opinji w chwili rozpoczęcia brad kon-
ierencji rozbrojeniowej nie słiży sprawie
pokoju świata”.

   
W CZEKOLADZIE — uotico 20 onoszy |
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KRONIKA.
Dziś, jako w dzień Imienin Najprzewielebniejszego Arcy-

pasterza i Metropolity naszego, ks. Romualda Jalbrzykow-
skiego, redakcja „Dziennika" łącząc się z wiernymi archidje-

cezji naszej, zasyła dostojnemu i czcinajgodniejszemu Sole-
nizantowi najlepsze życzenia
i oddania. Ad multos annos.

i wyrazy synowskiej miłości

Do Wszystkich Organizacji Społecznych
Miasta Wilna.

Archidjecezjalny Instytut Akcji

Katolickiej w Wilnie zwraca się z

uprzejmą prrśbą dowszystk'ch

organizacji społecznych m. Wil-

na stojących na gruncie zasad

chrześcijańskich i katolickich o
wziecie udziału w uroczystym

obchodzie X cio lecia rządów

Ojca św. Piusa XI przez delego-
wanie pocztów sztandarowych w
dniu 14 lutego r b. na uroczy-
ste nabożeństwo do Bazyliki o
godz. 10 m. 15 oraz na akademię
papieską punktualnie o godz. 1
po poł. do wielkiej Sali Miejskiej
(Ostrobramska 5).

 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
—- Msza Św. Ogólnoakademi-

cka. Dziś o godz. 10-tej w kościele
Św. Jana zostanie odprawiona

Msza św. ogólnoakademicka, ze

względu na przypadająca rocznicę
Koronacji O. Św. Piusa XI. Msza

św. będzie recytowana, celebruje

Ks. Pr. J. Świrski, kazanie wyglo-
si Ks. Dr. W. Meysztowicz. |

Ogół Młodzieży Akademickiej
prosi o gremjalne przybycie: So-

dalicja Marjańska Akademików,

Stow. Kat. Mł Ak. „Odrodzenie”,

Sodalicja Marjańska Akademiczek,
Ak. Koło Misyjne, Korporacja
„Conradia“ i „Juventus Christia-
na“.

SPRAWY MIEJSKIE,
—Ostrzeżenie. Wobec zdarza

jących się wypadków kontrolowa-
mia instalacji elektrycznych przez

osoby niepowołane, Elektrownia
Miejska podaje do wiadomości pp.

abonentów, iż w podobnych wypad
kach należy żądać od funkcjonar-

juszy Elektrowni — 'egitymacji, a
w razie wątpliwości niezwłocznie

powiadamiać Dyrekcję Elektrowni.
Z MIASTA.

— Wilja stanęła. O tatnie
mrozy spowodowały, iż WIja sta-
ne'a, pokrywając się nowłoką
lodową pod Antokolem. Od elek-
trowni w dół rzeki woda jest
wolna od | Av Ы

SPRAWY WOJSKOWE.
— Sprawa zniżek kolejowych

dla wojskowych w stanie nieczyn-
nym. Wobec stwierdzenia, iż woj-
skowi w stanie nieczynnym lub w
stanie spoczynku usiłują często-

kroć korzystać z biletów kolejo-

wych ulgowych przysługujących
jedynie wojskowym służby czyn-

nej, władze kolejowe wydały za-

rządzenie, że pracownicy kolejo-
wi, którzy będą honorować bez-

podstawnie legitymacje osobiste
wojskowych w stanie spoczynku,
lub nieczynnym będą pociągani do
odpowiedzialności karnej. (a)
—Jedna z ostatnich posiedzeń

dodatkowej Komisji r
W związku ze zbliżającym się po-

borem rocznika 1911-go dodatko-

we posiedzenie Komisji poboro-
wej zostana na czas dłuższy przer-
wane. Jedno z ostatnich t. zw.
posiedzeń dodatkowych odbędzie
się w dniu 20 b. m. w lokalu przy
ul. Bazyljańskiej 2. Jest to ostat-
nia okazja do uregulowania swego
stosunku do wojska dla tych

wszystkich którzy we właściwym
czasie obowiązku tego nie wyko-
nali.

Komisja rozpocznie urzędowa-
nie punktualnie o 8-ej rano. (a)

POCZTA i TELEGRAF.
— Co może być przesyłane ja-

Lo „druki“? $ 67 ordynacji poczto-
wej zawiera zakaz umieszczania
ua przesyłkach, wysyłanych jako
druki notatek 0 charakterze ko-
respondencji bieżącei lub osobistej
albo niedozwolonych zmian, do-
pisków i dodatków. Ponieważ do
łego zakazu część publiczności
zapewne przez  nieświadomość,
nie stosuje się i naraża wysyłane
druki na zwrot względnie obciąże-
nie dopłatą, Dyrekcja Poczt i Te-
legrafów w Wilnie wyjaśnia, że
jako druki mogą być przesyłane
pocztą tylko odbitki i reprodukcje
wykonane w s b mechaniczny
* posiadający charakter powszech-
ności. Ponadto druki nie mogą za-
wierać żadnych po oddbiciu do-
konaaych zmian i dodatków, któ-
re wskazywałyby na jawną lub
vltrytą re: bieżącą i
osobistą miedzy nadawcą i odbior-
„ą. W szczególności nie mogą być
uważane z» druki często wysyłane
Qrzez instytucje barnxowe zawia-
domienia o terminie płatności
weksli, ponieważ zawiadomienia
te zawierają niedozwolone zapi-
ski (numer i suma weksłu, data
płatności). Z uwagi na to, że ordy-
nacja pocztowa szczegółowo wyli-
cza pewne wyjątki od podanej
wyżej zasady pożądarnem jest, aby
osoby, względnie instytucje, wy-
syłające często druki za pośred-
nictwem poczty, nabyły ordynację
pocztową. Zaznacza się przytem,
że ordynacja pocztowa została
ogłoszona w Dzienmku Ustaw R.
P. Nr. 45 z roku 1931 poz. 392.

SPRAWY SZKOLNE.
— Instytut Nauk Handlowo-

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

przy ul. M'ekiewicza, gmach Braci

Jabłkowski'h
HANDEL i PRZEMYSŁ.

— Poświęcenie nowego przed-
siębiorstwa. Ks. Bobnis wczoraj
dokonał aktu poświęcenia przy ul.
Mickiewicza 24/26 przeniesionego
z Zarzecza Składu win i wódek
pod firmą S. Bieliński. Firma na
rzecz bezrobotnych ofiarowała
10 zł. Życzymy powodzenia pol-
skiej placówce na nowem miejscu.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Delegacja bezrobotnych

interwenjuje w Magistracie. W
dniu wczurajszym szef sekcji
technicznej Megistratu p. Czyż
rzyjął delegację bezrobotnych,
tóra prosila chociazby o doraźne

zatrudnienie Delegacja otrzyma-
ła zapewnienie, że Magistrat w

przyszłym tygodniu zatrudni do
reźnie część bezrobotnych. Bę:
dzie to jednak pomoc samorządu
w granicach bardzo nieznacznych

gdyż Magistrat nie rozporządza
Odnośnemi kredytami. A.

SPRAWY PRASOWE.
— Tygodnik „Głos Wiicń-

ski“, Usazal się Nr 5 popu'ar-
neco tygodnika ludowego „Głos
Wileński'. Numer, jak zwykle bo
oto ilustrow»ny, zawiera szereg

ciekawych artykułów i korespon-
dencyj. Cena pojedyńczego nu-
meru 15 gr. Nabyć można we
wszystkich kioskach oraz w re:
dakcji—ul. Mostowa 9, drukarnia
Bajewsk'eao

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z Towarzystwa Przyjaciół

Nauk w Wilnie. W ostatnim kwar-
tale roku ubiegłego (październik-
grudzień 1931 r.) następujące oso-
by pomnożyły zbiory muzealne
T.P. N.: Brochocki Władysław,
Chejfec Lejba, Diakowska Marja,
Dmochowski Kazimierz, Jankow-
ski Częsław adwokat z Warsza-
wy, Jarocki Antoni, Lorenz Stani-
sław dr., Nieciecki Ludwik, Rusz-
czyc Ferdynand prof. i Świrska
Marja ś. p. Razem osób 10.

Na szczególne wyróżnienie z
pośród darowanych przedmiotów
zasługują: obrus Iniany z 1729 z
herbami Rzeczypospolitej oraz
monogramami Augusta Il-go; mi-
niatura pułk. w. pol. Walentego
Brochockiego, mal. w r. 1833 przez
Mikelburga w Królewcu i medja-
lon gipsowy z wizerunkiem Micha-
ła Balińskiego (wszystkie trzy od
R Wład. Brochockiego z Małego
ożejkowa, powiększona  foto-

gola Ludwika Sztyrmera (dar M.
ijakowskiej wnuczki pisarza);

krzesło zkońca w. XVIII z Zamku
Królewskiego w Warszawie (od
mec. Cz. Jankowskiego) i model
gipsowy orła na drzewce sztanda-
rowe If pułku w. pol. (dar prof.
Ferd. Ruszczyca). Najcenniejszym
wszakże nabytkiem jest rzeźba
marmurowa „Jadwiga i Jagiełło
dłuta Oskara Sosnowskiego, odzy-
skana od Rosji i przez p
Zbiorów Państwowych Sztuki do
Muzeum T. P. N. oddana. Obok
tego 3 przedmioty zakupione zo-
stały do Muzeum z funduszów
T-wa.

Ogółem tedy zbiory muzealne
T-wa wzrosły o 52 przedmioty, w
liczbie których przypada na dzia-
ly: histor.-pamiątkowy 6, numiz-
matyczny 39, artystyczny 3, foto-
grafij 3 i etnograficzny 1 przed-
miot. W tymże kwartale zwiedzi-
ło Muzeum 1480 osób.

Na rzecz Bibljoteki w tymże
czasie 19 osób i 28 instytucyj zło-
żyło ogółem w darze 228 dzieł w

r radaia
sze dary ynęły od p. dyr. Ta-
deusza Taa(44 dzieła),
p. Ignacego Żylińskiego (42 dzieła)
ip. Życkiej Ludwiki (12 dzieł).

Muzeum T. P. N. (Lelewela 8)
jest otwarte dla zwiedzających w
niedziele w gg. 12—2-giej za opła-
tą po 50 gr. od osoby. Uczestnicy

cieczek zbiorowych, ucząca się
młodzież, gobotnicy, rzemieślnicy
i żołnierze płacą po 20 gr. od
osoby.
— Ukonstytuowanie się Za-

rządu Związku Pracowników
Miejskich. Onegdaj w lokalu Ma-
gistratu odbyło się zebranie człon-
ków nowoobranego Zarządu Zw.
Pracowników Miejskich. Na ze-
braniu tem ukonstytuowało się
prezydjum w sposób następują
€y: prezes—inż. Glafman, wice-
prezes p. Seweryna Narkiewiczo-
wa, sekretarz p. Władysław Buj-
wid, skarbnik p. Władysław Sze-
matowicz. a.

ODCZYTY.
| _— Rola ziemi Wileńskiej w
odrodzeniu gospodarczem Pol-

WOBZIENNIE.WICEWSKIC_"

POMÓŻCIE NIESZCZĘŚLIWYM OCIEMNIAŁYMI
Od Z*rządu Kuraterjum nad ociemniałymi w Wilnie otrzymujemy

nestępującą cdezwę do ks. ks. proboszcz w.

Powołując się na zarządzenie
Kurji Metropolitalnej Wileńskiej
z dn. 29.1 1930 Nr. 548 w sprawie
zbiórki na rzecz ociemniałych,
Zarząd Kuratorjum nad Ociemnia-

Ogi di ButanasmKs. Arcybi ty, pro-
si Wielebnego Księdza Proboszcza
o łaskawe zachęcenie parafjan do
składki i urządzenia kwesty w ko-
ściele w niedzielę zapustną (7.П
r. b.) kiedy się czyta ustęp w E-
wangeljj o cudownem uleczeniu
ślepego od urodzenia, oraz o łaska
we przesłanie zebranych ofiar na
konto Kuratorjium P. K. O.
Nr. 81144.

O ile w parafji są dzieci ocie-
mniałe, prosimy wpłynąć na ro-
dziców lub opiekunów, aby skie-
rowywali je do naszej instytucji,
Wilno, ul. Antokolska Nr. 44, —
otrzymają tam one wychowanie i

naukę fachową, nauczą się rze-
miosła praktycznego, łatwiejsze i
milsze będzie ich dalsze życie.
Zupełnie biedne dzieci utrzymu-
jemy całkowicie bezpłatnie.

Gel Towarzystwa naszego
wzniosły, mówi sam za siebie i ze
wszech miar zasługuje na popar-
cie.

Ze wzglądu na kryzys jaki
przeżywa obecnie wraz z innemi
instytucjami i nasze Towarzystwo
Opieki nad Ociemniałymi, Zarząd/
Kuratorjum jest głęboko prze-
świadczony, iż Wielebny Ksiądz
Proboszcz nie odmówi swej sku-
tecznej pomocy w tej zbožnej
sprawie

żcie nieszczęśliwym
!

Zarząd Kuratorjum
nadociemniałymiw Wilnie.

ocie
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ski. Pod powyższym tytułem dn..
7 lutego o g 18 w Auli Kolum-
nowej 0 $ В wygłosi odczyt
p. gen. broni doktór honorowy
U $.B. Lucjan Żeligowski. Od-

czyt ten ze względu na swą
aktualność powinien zaintereso-
wać czynniki gospodarcze, poli-
tyczne jako też najszersze war-
źwy społeczeństwa Wstę? wolny,

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Sekcja uświadomienia

religijnego Akademickich $0-
dalicyj Marjańskich podeje do
wisdomości, że w niedzielę dnia
71 b. r. o godz 4 po poł. w lo-
kalu przy ul Wielkiej 64 odbę-
dzie się zebranie z ref=ratem:
„Cudy katolicyzmu a Teresa Neu-
man z Konnersreuth*. Goście mi-
le widziani
— Z Koła Matematyczno-Fi-

zycznego. Dziś o godz. 12-tej od-
będzie się w lokalu Seminarjum
(Zamkowa 11) zebranie naukowe
z odczytem p. prof. dr. Wł. Dzie-
wulskiego p. t. „Astronomja w Pol
sce'. Goście mile widziani
— Turniej krasomówczy. Sta-

raniem Koła Prawników odbędzie
się dnia 11-go bm., w Sali Śniade-
ckich U. S. B. turniej krasomów-
czy. Początek o godz. 18-tej. Za-
pisy kandydatów do turnieju przyj
muje codziennie w godzinach od
15-tej do 20-tej kol. łopatecki. O-
stateczny termin zapisów upływa
z dniem 6 bm.
— Z chóru Akademickiego.

Najbliższa próba chóru odbędzie
się dnia 8 lutego (poniedziałek) o
godzinie 20 w Zakładzie Etnologji
ul. Zawalna 11. Wszyscy członko-
wie proszeni są o punktualne

cie,
pr RÓŻNE.
— Szkodliwe pogłoski. W zwią

zku z kursującą wśród rolników
głoską o mającem nastąpić rze-

Koko umorzeniu zaległych podat-
ków przez Skarb Państwa, Woje-
wódzki Komitet do Spraw Bezro-
bocia prosi nas o przypomnienie,
że Rząd wyklucza wszelkie zamie-
rzenia, które mogłyby oznaczać
moratorjum, lub tembardziej anu-
lowarie jakichkolwiek zobowiązań
podatkowych. i .

Wobec tego Wojewódzki Komi
.et do Spraw Bezrobocia. który ak
cję pomocy bezrobotaym opiera w
dużej mierze na wpłvwach uzyska
nych w postaci naturaljów za za-
iegłe podatki, czuje się w obowią-
zku podać powyższe do ogólnej
wiadomości w celu uniknięcia uje-
mnych skutków zwłoki, tak dla
płatników zaległych podatków, jak

i dla akcji pomocy bezrobotnym.
— Podziękowanie dla Unji Żywego

Różańca. Archidiecezjalny Instytut Akcji

Katolickiej w Wilnie niniejszem tą dro-
gą składa gorące podziękowanie dla
Unii żywego Różańca Parafji Świętego

Rałała w Wilnie na ręce PWielebnego

Księdza Prefekta Pawła Bekisza za na-
desłaną ofiarę na cele Akcji Katolickiej

w kwocie 100 zł. (sto zł.).

ZABAWY.
— Z „Ogniska Kolejowego”.

Dziś o godz. 4-tej popołudniu w

salach Ogniska „Kolejowego przy
ul. Kolejowej 19, odbędzie się za-
bawa dziecinna z koncertem ba-
letowym pod tytułem. „„Mrozek”,
w wykonaniu p. Sawinej - Dolskiej
oraz jej uczenic.

Kostjumy dziecinae na zabawie
mile widziane. Za najlepsze trzy
kostjumy będą rozdane nagrody.

Wstęp dla dzieci — 50 gr., dla
dorosłych — 1 złoty.
— Wieczór taneczny „Con-

cordii". Dziś 7 b. m. fuksi kor-
porecji „Concordia“ urządzsją w
sali przy ul. Orzeszkowej 11 wie-
czór taneczny. Początek o g. 20.
Wstęp 2 zł, skad. 150
— „Karnawałowe Ostatki* w postaci

zabawy tanecznej z szeregiem niespo-kilka...“
dzianek i atrakcyj urządza „Czarna
Trzynastka” Wil. Drużyny Harcerzy. Do
ochoczych tanów pięknie przygrywać bę-
dzie trio akademickie. O godz. 12-ej spot-
kanie tradycyjnego śledzia.

Zabawa odbędzie się we wtorek w
sali Państw. Seminarjum Naucz. przy ul.
Ostrobramskiej 29. Początek zabawy o
godz. 18-ej. Wstęp 1.50 zł. (dla harce-
rek i harcerzy 1— zł.).

Dochód z zabawy przeznaczony na
e drużyny w Zlocie Skautów Estoń-

skich.

REUZREZZTOORIA GIDASDATA,
Przy braku apetytu, zepsutym żo-

łądku, upośledzonem trawieniu, obstruk-
cji, zaburzeniach przemiany materii,
pokrzywce i swędzeniu, naturałna woda
gorzka „Franciszka-Józefa* usuwa z or-
ganizmu substancje gnilne zatruwające
organizm. Żądać w aptekach i dro-
gerjach. 39748—0

+

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Na Pohulance. Dziś o godz. 4-ej

popołudniu — „Hulla di Bulla”
Wieczorem o godz. 8-ej — „Mam

lat 26". e
Jutro — „Fenicjanki”.
— W Lutni. Popołudniu — „Burza

w szklance wody”.
Wieczorem — „Ta, której szukamy”.
Jutro -— „Hulla di Bulla”.
— Gościnne tępy Władysława

Waltera w Teatrze Lutnia. Władysław
Walter, komik wielkiej klasy, ulubieniec
całej Polski, wystąpi w dniu 12 bm.
w Teatrze Lutnia na czele własnego, do-
borowego zespołu, w nowym repertuarze.
— Doroczna Reduta Artystyczna.

„Już jutro, w poniedziałek, dnia $ bm. od-
będzie się w salach Kasyna Garnizono-
wego doroczna „Reduta”* Artystów Te-
utrów Wileńskich, przygotowywana pre
organizatorów niezwykle starannie. Prze-
widziane są wytworne niespodzianki, z
których niemałą atrakcją będzie niewąt-
pliwie dowcipny konkurs na najskrom-
niejszy, a zarazem najbardziej elegancki
kostjum. Firmy: Charytonowicz, Prużan,
Piasecki, Sztrall oraz Wedel, przezna-

czyły szereg nagród. Doskonała orkiestra
od Czerwonego Sztralla przygrywać bę-
dzie do tańca. Ceny biletów wejścia
8 zł i 5 zł. — Celem uniknięcia natłoku
przy wejściu, uprasza się osoby, posia-
dające już zaproszenia, aby zechciały na-
bywać bilety wcześniej w kasie Teatru.

— Dzisiejszy recital pieśni i arji
Z. Protassewicza. Dziś o godz. 8 wiecz.
w sali Konserwatorjum odbędzie się reci-
tal pieśni i arji operowych wybitnego
barytona wilnianina Zygmunta Protas-
sewicza,

Obdarzony niezwykle pięknym gło-
sem — młody ten artysta zdobył wielki
sukces artystyczny w kraju i zagranicą.
Zainteresowanie koncertem wyjątkowe.

Pozostałe bilety dziś od godz. 4 pp.
w sali Konserwatorjum.

NADESŁANE.
— Sterowiec nad Wilnem. Tajemni-

ca ukazania się sterowca nad Wilnem
została już całkowicie wyjaśniona, gdyż
już w poniedziałek dn. 8 lutego odbędzie
się uroczysta premjera filmu p. t. „STE-
ROWIEC L. A. 3* w kinie „Pan“.

Nadzwyczaj ciekawy film ten, wyko-
nany przez į z największych wy-
twórni amerykańskich kosztem 5-ciu
miljonów dolarów, niebawem ściągnie
wielkie tłumy wilnian. Wobec spodzie-
wanego natłoku bliczności, Dyrekcja
kina „Pan” zarządziła przedsprzedaż bi-
letów w dniu premjery od godz. 2-ej pp.

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 7 lutego 1932 r.
10.15. Tr. bicia dzwonów i nabożeń-

stwa z Bazyliki Wileńskiej. Chór pod
dyr. prof. Wł. Kalinowskiego.

11.58. Sygnał czasu.
12.00. Hejnał z wieży Katedralnej

w Wilnie.
12.10.
12.15.

Warsz.
14.00. „Prace pszczelarza w końcu

zimy” — odczyt wygł. Stefan Żukowski.
14.20. Aud. rolnicze z Warsz. i z

Krakowa.
15.55. Aud. dla dzieci z Warsz.
16.20 Koncert życzeń dla Polaków

na Kowieńszczyźnie (płyty).
16.40. „Szkolne przedstawienia kla-

syczne” — odczyt wygł. prof. Stefan
Srebrny. Tr. na wszystkie polskie sta-
cje.

16.55. „Wizyta u Gandhiego
ryżu” — feljeton wygł. prof.
Lutosławski.

17.15. „Tajemnice stralosiery' —od
czyt z Warsz. wygł. inż. Z. Kacprowski.

17.30. „Kobieta ma głos!” — poga-
dankę z zakresu gospodarstwa domowego
wygł. p. Dąmbrowska.

1745. Koncert z Warsz.

Kom. meteor.
Tr. poranku symf. z Filharm.

w Pa-
incenty

19.00. Pieśni litewskie w wyk. Re-
finy Bilinisówny. Przy fortepjanie Wa-
lentyna Czuchowska.

19.20. „Poradnia wychowaweza nr.—
a prowadzi wizytator Jerzy Ostrow-
SKL.

19.40.
19.45.
20.15.
21.40.

Progr. na poniedziałek.
Słuchowisko z Warsz.
Koncert z Warsz.
Kwądr. liter. z Warsz.
Koncert solisty z Warsz.

| Kom. z Warsz.
23.00. Improwizacje fortepjanowe na

tematy zadane telefoniczne przez radjo-
słuchaczy — wykona Wiktor Rummel.

23.30. Muzyka taneczna z Warsz.
Poniedziałek, dnia 8 lutego.

11.58. Sygnał czasu.
14.10. Progr. dzienny.
14.15. Utwory Liszta.
15.15. Kom. z Warsz.
15.25. „Dzisiejsza młodzież szkolna”

— odczyt z Krakowa, wygł. prof. J. Reiss.
15.45. Audycja dla dzieci („Co się dzia

ło w ogrodach księcia Gedymina" opow.
Wandy Kluczyńskiej; „Nosił wilka razy

opow. Cioci Hali.
16.20. Lekcja franc. z Warsz.
16.40. Codzienny odcinek  powie-

ściowy.
16.50. Arje z op. włoskich (płyty).
17.10. „Czartoryski i Mikołaj I. —

pojedynek historyczny” — odczyt z War-
szawy wygł. prof. M. Handelsmann.

17.38. Koncert z Warsz.
18.50. Wileński komunikat sportowy
19.00. „Dziesięć przykazań o odzy-

skanie Wilna" — odczyt litewski wygł.
P. Karaś.

19.20. Utwory Cyrila Scotta (płyty).
19.25. „Co nas boli?" — przechadz

ki Mika mieście.
19.35. Progr. na wtorek i rozm.

Progr. na wtorek i rozm.
19.45. Pras. dzien. radj. z Warsz.
20.00. Felj. muz. z Warsz.
2015. Operetka z Warsz. („Dziewczę

z Holandji" — Kalmana.).
22.30. „Karnawał w Rio de Janeiro

— felj. wygłosi B. T. Leoecki.
24,45. Kom. i muz. tan. z Warsz.

РР

 

Džwlękowy Kino-Teatr „C A SI NO“wielka 41.
Dziś ostatni dzień bohater filmu „CHAM“

MIECZYSŁAW CYBULSKI
OSOBIŚCIE wystąpi w gudenecn wiecz 'rowych w kinia „Casino” podczas
de'monsuowania cieszącego się niebywałem powodzeniem oźwiękowcapelsk.

„CHAM“
wileńską oraz rozdawać

(z włssnoręcznym potoisem)
i przywita publiczność

 

2 sali sądowej.
„Proces administratora dóbr
hr. Tomasza Zamoyskiego.
W piątek i soboię toczył się

sensacyjcy proces w lidzkim Są-
czie Onręgowym przeciw byiemu
administratorowi dobr lwje w
ow. lidzkim, nale.ących do hr.
omasza Zamoyskiego, Wiszowa-

temu, który przy parcelacji tych
dóbr dopuścił się w roku 1930
nadużyć na ogólną sumę powy:
żej 30 tysięcy ziotych, pobierając
od kupujących 8 procentowe tan-
tjemy, czem nataził hr. Zamoy-
skiego na powazne straty.

Głownym świadkiem „oskarże-
nia był niejal. Lejdkie z Warsza-
wy, były pienipotent hr. Zamoy-
skiego, ktory—jak wynika z prze-
wodu sądowego — tolerował po-
bieranie tak wysokich tantjem
przez Wiszowatego, Ciąży ież na
nim oskarżenie о podrabianie
podpisów na weksiach hr. Za-
moyskiego i inne malwersacje.
Opiócz Lejdkiego występowało
6 innych swiadków zasadniczych
oraz kilku dodatkowy.h. Oskar-
żony do winy nie przyznał się.
Po przeprowadzonej rozprawie
Sąd, na podstawie wyników prze-
wodu sądowego, skazał Wiszowa-
tego na 4 miesiące więzienia,
zwiot kosztów sądowych 1! zwrot
na rzecz hr. Zamoyskiego 24 ty-
sięcy zł. (Pat.)

IškkbiaiSidi iIALTAS,

Echa nadużyć Stępniaka.

W związku z dochodzeniem prze-
ciwko Stępniakowi, oskarżonemu
o pobieranie wpisów i opłat szkol-
nych za fikcyjne dzieci w szko-
iach urzędników koleiowych, Dy-
rekcja Okręgowa Kolei Państwo-
wych wyjaśnia, że w sprawie nad-
użyć Stępniaka prowadzi się do-
chodzenie służbowe i ostateczny
wynik ze względu na sprawdzanie
odnośnych rachunków i aktów
o kilka lat wstecz musi potrwać
czas dłuższy. Z przebiegu dotych-
czasowych badań należy wniosko-
wać, że sprzeniewierzenie popeł-
nione przez Stępniaka dochodzi do
kwoty 7 tysięcy złotych. Cyfra
więc 100 tysięcy, podana w pra--
sie, jest nieścisła i nierealna.

Międzynarodowy włamy-
wacz w rękach policji

wileńskiej.
Na skutek listów gończych w

pobliżu Oran został zatrzymany
międzynarodowy włamywacz Al-
fred Kursztejn vel Gunon, poszu-
kiwany przez policję rumuńską i
węgierską za szereg włamań i
kradzieży. Kursztejn był ścigany
przez funkcjonarjuszy z Warsza-
wy. W rejonie Oran usiłował prze-
dostać się na Litwę przy pomo-
cy znanego przemytnika Bole-
sława Hankiego, który zdołał
zbiec. a. ^

 

ieprzepłacajcie

—. ananów!
Najpeżyrwniejazylenow00<jas obecnie
dostępne dła każdege. Produkujemy
prawdziwe banany w czekoladzie.

ema 10 oszy zasztukęumożliwia
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przewyższa siłą odżywczą
prawdziwe banany, gdyż
zawiera prócz banana też
znokomitą czekoladę.
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Z ZA KOTAR STUDJO.
Zabawa na Kajawach.

„ Dzisiaj o godz. 15-ej Związek Mło-
dzieży Ludowej z Kujaw daje audycję
muzyczną p. t.: „Kuligiem na zaloty”.
Słuchajmy regjonalnego folkloru z ziemi
polskiej, która przez wieki umiała za-
chować odrębność i zawsze jeszcze ota-
cza swój taniec — kujawiaka, opieką —
ostatnią w postaci konkursów kompozy-
torskich z zwyznaczonemi przez zie-
miaństwo nagrodami.

Klasycy w szkole.
Publiczność wileńska, która widziała

wystawione miedawno w Wilnie przez
młodzież szkół średnich „Fenicjanki”
Eurypidesa, zainteresuje się z pewnością
odczytem doskonałego znawcy teatru
prof. Stełana Srebrnego, który dzisiaj
o godz. 16.40 w odczycie transmitowa-
nym na wszystkie stacje wypowie cieka-
we uwagi o „Przedstawieniach klasycz-
nych w szkole”.

Muzykapoddyktando.
Interesującą rozrywkę artystyczną

dla swych radjosłuchaczy przygotowała
Rozgłośnia Wileńska na zakończenie nie-
dzielnego programu. Mianowicie o godz.
23 zasiądzie przy fortepianie młody pia-
„ista p. Wiktor Rummel, który będzie
improwizował na tematy, podyktowane
mu przez radjosłuchaczy z miasta.

Melodyjna operetka Kalmana.

W programie poniedziałkowym na-
leży zwrócić uwagę na transmisję z War-
szawy operetki Kalmana p. t. „Dzi zę
z Holandji'. Ten melodyjny utwór po-
pularnego autora „Czardaszki”* i „Baja-
dery“ nadany zostanie o godz. 20.15.
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SZKICE I OBRAZKI.
MILUJCIE NIEPRZYJACIOLY“...

Powietrze migotalo miecznym po-

świtem zawiei...

Zakurki...
Kurzy i kurzy. Złe jakieś wietrzysko

wznosi tumany lotnego śniegu, kręci oko-

ło drzewin, smaga, kłuje.

Mateusz okręcił się w kożuch moc-

niej, czuł, że zgrabiałe ręce nie utrzyma-

ją lejc, czuł to dobrze.

Umocował cugle do kołka u sań.

Dęło znów silniej.

Przez zamieć z trudnością  do-
strzegał ciągle podskakujący w kłusie
zad swego konia. “

Ciemniało coraż bardziej.

Na prawo od drogi zarigotał stary
olszniak.

Dwanaście wiorst do domu
pustką i w noc i w luty...

Słyszano o wilkach co zbite w gro-
mady z boru wychodziły.

Drogi zaniosło na odwieczerz wszyst-
kie... i dalej tak kurzy.

Mateusz zaczął cicho szeptać pacierz
do św. Rafała patronapodróżnych.

Dwanaście wiorst w taką kurzawę.
Koń zaczął iść stępa — droga sta-

wała się kopną.

Coraz to ciemniej.

Z mlecznej bieli w bok drogi zami-
£otała plama podróżnego idącego pie-
chotą.

Szedł cicho o kiju się podpierając.

Na rzemieniu ciążyła mu wielka torba.

Mateusz podciął konia.

— Stanisław listonosz — gadzina —
szczur gminny — złodziej.

taką

+ Mateusz nienawidził Stanisława wia- Ё
domo, o to świadczenie w sądzie.

— Wisz go przechera, chciałby mo-
że żeby go zabrać, a w gminie to szcze-
kał jak pies.

Z daleka z mgły śniegowej posłyszał
wołanie podróżnego.

— Hol... hop.
Koń biegł kłusa.

Wołanie umilkło.

— Niedoczekanie twoje
miał wozić, niechaj, niechaj

zeżrą.

bym cię

cię wilki

Z ciemnej mgławicy śniegu wyłoniła

się sylwetka krzyża.

Mateusz zdjął czapkę.

Q milę od wioski dziedzic go stawiał,

tam, qdzie to pono ojca jego w powstaniu

zabili.

Ładny krzyż.

l Pana Jezusowa figura pięknai

napis...
Napis!
Miłujcie nieprzyjacioły wasze i czyń

cie dobrze..."

Ale, to może i Stanisława... ale,a w
gminie pyskował! „tym którzy was nie-

nawidzą”.

Mateusz ściągnął cugle.
Noc już była zupełna.

— Mateusz — toście mnię ratować
zawrócili?!

— Nie zawracałem, inom tak sem
was przypomniał... i podjechałem.

— Dajcie rękę — bom tak ustał, że
nie wsiędę sam.

— Wy dokąd?

— A do was.
— No... do mnie?

— Tak... bo widzicie do powiatu

przyszło pisanie z Warszawy, że brat
wasz Wincenty w Ameryce umarł i wam
dolary zostawił — trza — byście do po-

wiatu jechali.

Na drodze kurzyło...

Ponad zadymką ramiona rozpościerał

krzyż.
F. Dangel.

m u mmmw

INTROLIGATORNIA
AL.ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWANr. 1. TELEFONNr.1244
PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNEKSIĄŻKI, I INNE ROBOTY

wykonanie staranne - ceny niskie

OTWARTAOD8-ejDO4-ej POP.

m mm mm m m—н

KRONIKA POLICYJNA,
— Okradzenie skladziku,

W mocy z dnia 4 ma 5 bm. nieznani
sprawcy zapomocą złamania kłódki do
stali się do składziku, mieszczącego się
obok domu mieszkalnego w maj. Karo-
linka i skradli Wołejkowej i
garderobę męską, 4 szynki wieprzowe
e drobne przedmioty, łącznej wart.

zł.
— Udaremniona kradzież. W

z dnia 5 ma 6 bm. zapomocą
otworu w drzwiach usiłowali dostać się
złodzieje do hurt. tyton. Nr. 1 przy ul.
Sadowej 4, lecz zostali spłoszeni przez
mieszkańców tegoż domu.

WYPADKI.
, — Pożary. W ciągu ostatnich dwóch
= zdarzyło zde terenie miasta 6 po-

rów. urzędzie pocztowym ul.
św. Jańskiej 1 spaliła się część Palio:
W piwnicy domu Nr. 23 przy ul. Wielka
Pohulanka spaliły się złożone tam sien-
miki i sprzęty domowe. Przy ul. Szań-
cowej 5 zapaliły się sadze w kominie.
W jednem z mieszkań domu Nr. 4 przy

nocy

ul. Cichej zapalił się sufit. Na zaułku
Literackim 9 iły się sadze. W do-
mu przy ul ieżyńskiej 7 wybuchł
pożar, który strawił część ściany i dach
domu. Straty duże, lecz narazie nie-
ustalone. в)  



 

Z KRAJU.
Burza na Dźwinie. Jeden z rybaków utonął.

wiatr zniósł na stronę sowiecką
głej nocy na rzece Dźwinie sza- kilka łodzi rybackich oraz 2 ło-
lała wielka burza śnieżna połą- dzie strażnicze. Jeden z rybaków
czona z niebywałą wichurą. Silny Michał Zygmuntowicz utonął. a

Włamanie do cerkwi w Wilejce.

Z Wilejki donoszą, iż nieuja-
wnieni narazie sprawcy włamali
się do miejscowej cerkwi, gdzie
rozbili skarbonki z ofiarami, oraz
EWTN >. MODŁA LIC.

Z POGRANICZA.
Ucieczka cudzoziemców z Ro-

sji sowieckiej.
Ze Stołpców donoszą, iż w

ciągu ostatnich dni do władz
polskich zgłosiło się kilkunastu
cudzoziemców, którzy zbiegli z
Rosji sowieckiej. Wśród cudzo-
ziemców, którzy zgłosili się o po-
moc do naszych władz, jest ki!-
ku inżynierów i przemysłowców.
Zbiegami zaopiekowały się pol-
skie władze, które udzieliły cu-
dzoziemcom ułatwień przy dosta-
niu się do poselstw i konsulatów
zagranicznych w Warszawie: a.

Z. pogranicza donoszą, iż ubie-

zabrali cenniejsze rzeczy cerkiew-
ne. Powiadomiona policja zarzą-
dziła poszukiwania za sprawcami
kradzieży. a
 

GORĄCZKA ZŁOTA. — DUNAJ NO- *
WEM KLONDYKE.

Kwesija wydobywania złota z łoży-
ska Dunaju zajmuje już oddawna fa-
chowców węgierskich W czasie, gdy
głód złota opanował wszystkie kraje, wy-
szukanie nowych źródeł żółteśo metalu
rozpala wyobraźnię. Łożysko Dunaju
było już poddane szczegółowym bada-
niom i stwierdzono w trakcie doświad-
czeń, iż każdy metr sześcienny mułu du-
najowego zawiera pół. grama złota.
Według obliczeń fachowców, z mułu Du-
naju możnaby wydobyć złota za20miljar-
dów pengó. Gorączka złota działa: fama
o złotonośnej rzece przykuła uwagę fi-
nansistów zagranicznych; w Londynie,
N. Jorku i Bostonie utworzyły się, jak
donoszą pisma budapeszteńskie, trzy gru-
py finansowe, które mają zamiar podjąć
eksploatację złota z mułu dunajowego

DZIENNIK MILENSKI

SPORT.
OTWARCIE ŚLIZGAWKI.

Mamy więc w Wilnie już dwie śli-
zgawki. Wil Tow. Łyżwiarskie zdobyło
się na własny teren, wylewając płac przy
zbiegu ulic A. Mickiewicza i Garbarskiej.

Wczoraj wskutek fatalnej pogody
zebrała się nieliczna grupka zwolenników
ślizgawki Oglądano w pierwszym rzę-
dzie jazdę przybyłych gości, a zwłaszcza
wicemistrzowską parę Polski: Rudnicką
i kap. Theuera.

Dziś zatem odbędą się w dalszym
ciągu popisy łyżwiarskie, które zostaną
poprzedzone aktem otwarcia ślizgawki.

Początek o godz. 10.

DZI$ KARNAWAŁ NA LODZIE,

W parku sportowym im. Gen. Żeli-
gowskiego od gdz. 17 odbywać się bę-
dzie dzisiaj karnawał na lodzie, na wzór
wielkich zabaw karnawałowych, jakie rok
rocznie odbywają się według zasad tra-
dycji w szeregu państw zachodniej Eu-
ropy.

DZIŚ ZAWODY BOKSERSKIE.

Znów mamy zawody bokserskie i to
zawody poważne z przeciwnikami
o wysokiej klasie sportowej. Drużyna
bokserska przy Centralnych Warszta-
tach Samochodowych w Warszawie ma
wicemistrzostwo stolicy i szereg głoś-
nych nazwisk
Karpiński. Wilno reprezentowane będzie
przez Iowa, Glowacza, Luk-
mina, Matiukowa, Pilnika i Wojtkie-
wicza.

jak: Wieczorek, Orlicz, :

Wilno w tym meczu ma szanse wy-
grania.

Najciekawiej zapowiada się pojedy-
nek Wojtkiewicza z Karpińskim.

PIERWSZY MECZ HOKEJOWY
O MISTRZOSTWO SZKÓŁ.

Wczoraj w Parku im. Gen Żeligow-
skiego odbył się pierwszy mecz hoke-
jowy o mistrzostwo szkół średnich.

Mistrzostwa szkolne zostały zorga-
nizowane z inicjatywy Szkoły Handlowej
przy usilnem poparciu pp. prof. Godlew-
skiego i Grygla.

W pierwszym tym meczu Szkoła
Handlowa spotkała się z uczniami Gimn.
A. Mickiewicza. Mecz dla Szkoły Han-
dlowej wygrywa Andrzejewski, który
o kilka klas przewyższał swoich kole-
gód. Wynik ustala się 4:2. Mickiewi-
Bag dzięki dobrze zapowiadającemu
się bramkarzowi, Wigurze, nadspodzie-
wanię dobrze się trzymali i wywalczyli
wynik honorowy.

Bramki strzelili dla drużyny Handlo-
wej Andrzejewski 3 i Janczyc 1.

Dla drużyny A. Mickiewicza punkty
zdobyli Starkiewicz i Andruszkiewicz.

Mecz sędziował p. Wirowski.

KALENDARZYK DZISIEJSZYCH
IMPREZ SPORTOWYCH.

Godz. 10 rano. Otwarcie ślizgawki
Wil T. Ł. przy ul. A. Mickiewicza.

Godz. 11. Zawody łyżwiarskie o mi-
'strzostwo Okręgu Wileńskiego na
ślizgawce W. T. Ł.

Godz. 12. Pokazy łyżwiarskie przy-

Latająca babcia.
Nowa ta rekordzistka — to dama

81-letnia pani Alicja Richardson z .Louis-
ville (Kentucky), którą obdarzono obec-
nie przydomkiem „latającej babci”.

Już podczas pierwszej lekcji latania,
kiedy sama nawet objęła trzykwadranso-
wą komendę nad samolotem, przedsię-
biorcza staruszka wyraziła się z pewnym
entuzjazmem o cudach „lotów podnieb-
nych”. Po dwóch lekcjach kierowała sa-
molotem w locie okrężnym nad Miami
na wysokości 1000 metrów, sterując dło-
nią pewną i zręcznie wzdłuż wybrzeża.

Lot ten nie zaspokaja jednak jej
ambicji. „Latająca babcia” zamyśla bo-
wiem przystąpić obecnie do lotu nad-
atlantyckiego, mianowicie z Miami do
Kuby. Ten lot jest narazie celem najgo-
rętszych jej życzeń.

Kiedy zapytano ją czy podczas prze-
lotów nie odczuwa żadnego lęku, od-
parła; — Lęk? Przed czem? W samolo-
cie czuję się o wiele bezpieczniej, niż
w aucie, na ziemi.

byłych gości na ślizgawce przy ul. A.
Mickiewicza.

Godz. 12. Ślizgawka w parku sport.
im. Gen. Żeligowskiego — mecze hoke-
jowe o mistrzostwo szkół średnich.

Godz. 17. Karnawał na lodzie w par-
ku sport. im. Gen. Żeligowskiego.

Godz. 18. Zawody bokserskie C. W.
S. Warszawa — Wilno w sali teatru Lu-
dowego przy ul. Ludwisarskiej 4.

Godz. 18. Zawody ping-pongowe o
mistrzostwo Wilna w sali Ż. A. K. 5.,
ul. Zawalna.

Godz. 18. Pokazy łyżwiarskie na
ślizgawce przy ul. A. Mickiewicza.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 6. Il. 1932 r.
Waluty i dewizy:

Dolary 8,89'|,—8,9! '|,—8,87'|,.
Belgja 124,45 —124,76—124,14.
Bukareszt 5,36—5,39—5,33.
Gdańsk 173,70-—174,13 —173,27.
Holandja 359,60—360,40--358,60.
Londyn 30,80—30,95—30,65.
Nowy York kabel 8,923—8,943 -8,903.
Paryż 35,12—35,21 —35,03.
Praga 26,41—76,47—26,35.
Szwejcarja 174,22—1 74,65—173,79.
Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,85.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe:

3?/, požyczka budowlana 31,50. 4%,
pożyczka Inwestycyjna 85. Ta samafse-
ryjna 92—92,25 Konwersyjna 40,25 40,
dolarowa 44. 7'/, stabilizacyjna 54,25—
56,50—54. 8”, L. Z. B. G. K. 1. B. R.,
obligacje B. G. K. 94. Te same7|, 83,25,
8% L. Z. warszawskie 63—64—63,25,
8%, Łodzi 60,25. 10%, Siedlec 60. Ten-
dencja dla pożyczek mocniejsza, dla
listów niejednolita.

Akcje:

Bank Polski 100.50. Tendencja słab-
sza.

Pożyczki polskie w Nowym Yorku:
Rz 55—552/,. Stabillzacyjna 5271,
Pa 8

Dolar w obrotach prywatnych:
8,89'/,.

Rubel: 4,96.

Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.

BEZENBERCEAKCE ODÓADODROÓ OOOWZOPOZARO WROCCWADKYTCETWYKA PROORORORZEORKZZZARZCNZOZTRPEREZOCSEOSECZOWZTTED WPOEWÓKYEROCSRROA SERKAORZTECODKASROACANTOWTOGEDEKLOZANO
Od środy 3 lu-

tego b. r.MIFJSKI — KINEKATOGRAF
Ostrobramska 5.
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<HELI DZIŚ! Dźwiękowa złota apolska!ke Bezimi
je ial ee artystyczny prze!—A «H L į 0 $> | wspanialszy wysoce ystyczny p

ulica Wileńska 88, tel. 226.

| iai
 

HOLLY KINO-TEATR |Dziś REROCNIE CY pięcpe)
panny w filmie dźwiękowym p. t.:

«HOLLYWOOD» 10,15. W dnie świąt. o godz. 2-ej.
cia Rosji SowieckiejMICKIEWICZA 36 22.

 

DŹWIĘKO- SŁ Dziś ostatni dzień tylko w kinie „Casino“. Potęžny 100 proc. polski film
* WE KINO CASINO || śpiewno-dźwiękowy. Według słynnej powieści Elizy Orzeszkowej

Wielka 47. tal. 15-41.

 

weikno CASINO | JUTRO! Niezrównana szampańska 100 proc.

Wielka 47. tel. 15-14.
komedja produkcji Czeskiej p. t.:

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

„Aoc Przedślobna””

 

dn i Jego Siostra
Burjan i wszechświatowej sławy, gwiazda ekranu Anny Ondra. Film ten jest trzecim z cyklu konkursowego w na-

 

mni Bohaterowie

 

p. t: „W Szponach Czrezwyczajki”.

 

«Cham»

ty bohater filmu „C.

szem kinie. Nad program: Przebojowe dodatki dźwiękowe.

 

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

W rol. głównych najsłynniejsze gwiazdy ekranu:
MARJA BOGDA, ZULA POGORZELSKA, ADAM

BRODZISZ, EUG. BODO, STEFAN JARACZ, W. BIEGAŃSKI I Inni oraz CHÓR WARSA W filmie najwytworn dan-
cing stolic „Adrla*. Dla młodzieży dozwolone. Początek seansów o g, 2, 4, 6, 8110,15. Na i-szy seans ceny zniżóne

z uroczą LOIS MORAN w rol. gł.
datki dźwiękowe. Początek seansów o godz. 4, 6, 8i

Na 1-szy seans ceny zniżone. N»stępny program: Potężny dźwiękowiec z ży-

Polska mowal
Polska muzyke! W rolach gł.

Krystyna Ankwicz Mieczysław Cybulski I innl-—Nad program Urozmaicone dodatki dźwiękowe Początek o.godz.
4-ej 6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Na l-szy seans ceny znižone,

 

W rol. gł. perła czeskiego humoru, znakomi-

 

 

pęcherza,

DATATRTULNIKITKO

Nad program: Do-

kie bóle ust.
Połski śpiew!

rzekonasz się

K. Feldmarszałek" Vłasta| sób 

NIGDY NIE ZAPÓŹNO
pomyśleć o swem zdrowiu,

tembardziej jak już cierpisz na chorobę nerek,
wątroby,

przemiany materji,
odagryczne, na wzdęcie żołądka, odbijanie się
lub skłonności do obstrukcji. Pamiętaj, że nigdy
nie jest zapóźno, gdy używać będziesz

zioła moczopędne

„DIUROL“ Gąseckiego,
które zapobiegają nagromadzeniu się w ustroju
kwasu moczowego i innych szkodzących zdro-
wiu, substancji, :

ią, gdy wytrwale užywač będziesz
ziół „DIUROL* Gąseckiego.
z ziół „DIUROL” jest smaczny, zupełnie. nie-
szkodliwy i powinien być pity stale zamiast her-
baty. Dziś jeszcze kup pudełko oryginalnych
ziół „DIUROL”

ania, zalecać je będziesz swym znajomym. Spo-
użycia na opakowaniu.

„DIURÓL” Gąseckiego (z kogutkiem) sprzedają
apteki i składy apteczne. Reg. M. S. W. 1486

złej
czy

kamieni żółciowych,
na bóle artretyczne

zatruwających organizm. Wszel-

Osłodzony odwar

Gąseckiego (z kogutkiem), a gdy
o dodatnich skutkach ich dzia-

Oryginalne zioła  
15r0а

Leny węgla zniżone!
w związku z urządzeniem własnych składów
połączonych z torem kolejowym mam możność

WĘGLA i KOKSU
GÓRNOSLĄSKICH koncernu „PROGRESS*

Przedsiębiorstwo
Handl.- Przemysł.

BIURO0—Jagleliońska X 3,tel. 8-11.
Bocznica własna— Kijowska 8, tel 999

   

  z pierwszorzędnych kopalń

M.Deullim

Mamy zaszczyt zawiadomić, że

POLSKA SKŁADNICA SPORTOWA

„START*
nadzwyczaj melodyjny dźwiękowiec wegierski.
Przepych wystawy! Chóry Cygańskie.

TAŃCE NAJMODNIEJSZE, Tango, Rumba,Fox-trot,
i Wale Angielski wyuczam za2 tygodnie P. BO-
ROWSKI, ui. Trock» Nr. 2. Kurs rozpoczyna się
15-go lutego o godz.8 wiecz Opłata za kurs 10 zł.

została przeniesiona
Zdmiem 5 lutego na Ul. Niólewską 1.

Bogato zaopatrzony dział sportów

 

Jutro dawno oczekiwan: premjera! Najwsoaialszego, genjalnego arcydzieła, o którem prasa światowa orzekła

STEROWIEC L. A. 3
Film wykonany nakładem 5 milijonów dołarów. Ne|wznioślejszy poemat miłości, heroizmu, poświęceniaiodwagi Prze-

ь - Ik ta dla miłośników kina! 1 Slie.PEWIERTR  KPAND| 2"Fiimy"w jednym programiei Graj Cyganieltt **
Ul. WIELKA 42. 2) Film czarow Ciebie

nych meodyj »

jednogłośnie, że „ta-
DZWIEK. KINO- kiegoae

TEATR «PAN» SEZ
UL WIELKA 42.

i pogarda śmierci.ga, koleżeństwo, obowiązki
p piękna Fay Wray

 

 

Początek seansów o godzinie 4, 6, 8
tylko kochałem" z Mady Christlans I Janem Stiwe w rclach glównych.

dziwne dzieje wiecznej miłości, na której tle wykwitają najp'ękniejsze cnoty ludzkie: bohaterstwo,
W rolach głównych: Jack Holt, Raiph Graves i urocza posągowa
Nad program: Ciekawe dodatki

 

 

i 10 wiecz.
Chrześcijańskie.

imponująca odwa-

Za mazura 5 zł. — Zapisy przyjmuję. Towarzystwo
81-0k

MATURYCZNE I DOKSZTAŁCAJĄCE KURSY

„WIEDZA

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

 

mae Ładnie
== rzeczy,

i tanio pakuję
meble, naczynia

Kraków, == | Inne. Robota odpowie”
mm dzialna ul. Jezuicka 6ul. Studencka 14, == m. 46 #345—0

przygotowujące na ustnych lekcjach zbiorowych w Krakowie, oraz
w drodze korespondencji, zapomocą świeżo, przez fachowych profe-
sorów opracowanych skryptów, wskazówek, programów, i tematów, = POTRZEBNY KOTLARZ

UWAGA: Aby nie psuć wrażenia całości artystycznej filmu wejście tylko na początki seansów o g. 4, 6, 8 i 1030 przyjmują wpisy na Ii półrocze roku szkolnego 1931-32 na: ZE znający się na robocie
punktualnie Bilety honorowe I bezpłatne w dzień premjery nieważne. 1) Kurs maturyczny gimnazjum wszystkich typów i semin. SE miedzianej, posiadający

nauczycielskich. mm kuźnię polową i inne na*
3 = z" 5-ta i 6 takl. gimn. = Padės NA s dn. A

« | Dziśl Najpiekniejszy 100 proc. dźwiękowy film! Nowe Rrcypotężn: monumentalno- urs niższy w zakresie 4- ch ki. gimn. == 8. П. od godz. popol.

Bots „A T 110 ' TJ wydaniel Całkowity w naturalnych kolorach p. : Król Żebraków epokowy dramat W rol. gł. 4) Kurs 7 - miu klas szkoły powszechnej. M. Pohulanka 11—33.
WIELKA 36. į! urocza Jeanette Mc Donald I Denis King. Następny program: Po „Maradu* dajemy najnowszyI najpiękniejszy Uwaga|Uczniowie kursów korespondencyjnych otrzy- 8370—0

film p. t. „MEKSYKANKA“ 3 miesiące wyświetlało kino „Atlantic“ w Warszawie mują eo miesiąc, oprócz całkowitege materjału naukowego, tema- waj *
ty z 6-ciu gtownych przedmiotėw do opracowania, s ройстаз ед- SIOSTRA _ MIŁOSIER-

 

 

    
| . iezrównany król h i śmiechu HAROLD i
«ode ŠWIATOWID |BLOYDwswem wlelkiem arcydziejedżiękowem p.t: NODKOSZE NiebozpieczeństWa
KINO Miekiewicza 9. gód ulubieńca publiczności. Dla młodzieży dozwolone. Potar Już wkrótce wielxie przeboje „Pleśniarz Paryża"

EZ ь

: оЗЕЛ

PIANINA
nowe i

е vn używane
: sprzeda-

a нн Ję na ra-
" в a ty I w

в wynaję-
Wielka 7. Tel. 11-55. cia. Ki-

WOBEC DUŻEJ FREKWENCJI

AE TOWARÓW
| BAWEŁNIANYCH i LNIANYCH

Nansuki Płótna
Madapolamy Obrusy
Płótna bieliźniane Serwety

i pościelowe

WYROBY ŻYRARDOWSKIE
CENY REKLAMOWE

Chcesz posiadać obuwie i

Znajdziesz różne rodzaje obuwia:

Wszystkie gwarantowane i gatunek
Które kilka zmian marnej tandety
Teraz Szanowny Klijencie, zadam

GRUŹLICA PŁUC jest nieubiaganą I corocz- Wilno, ul. Ostrobramska
nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-

 

 

#

„BIAŁY TYDZIEN”

Kapy Firanki i inne

PRAWDZIWA OKAZJA

Zagraniczne obuwie chwalicie — swego nie znacie,
Tandetę kupujecie — dobre omijacie.

Wstąp do sławnej w Wilnie pracowni Pupiałły;

Damskie, oficerskie, no i różne inne;

Co wolisz, czy tandetę, czy dobre i je?
PRACOWNIA WINCENTEGO PUPIAŁŁO,

(Egzystuje od r. 1905.)

jowska 4. m.10 H. Abelow.

OKAZYJNIE DO SPRZE-
DANIA TANIO:

iortepjan (ažywany), kre-
dens stylowy dębowy i
stół dębowy. Królewska
1—7. 8372—2

MOTOCYKL
w dobrym stanie do
sprzedania. Wilno, Do-
bra (przy Zakrecie) d. 4.

8360—1

Z POWODU WYJAZDU
do sprzedania: szafa dę-
bowa, biurko dębowe,
gramofon z płytami i ze-
gar pod szkłem. Jagiel-
lońska 7, m. 12. 8364—0

PIANINO
koncertowe, mało uży-
wane niedrogo do sprze-
dania. Zauł. św, Michal-

  

  

 

 

cie-Świstopol, m. Wilno,
do sprzedania parcele na
dogodnych = warunkach,
oraz do wydzierżawienia
ogrody owocowe i wa-

25.

 

 

12 aklėw nieustannego śmie-
chu. Szereg niezwykłych przy”

RAZYVAISIAIISK ИОЙ ЛЬО POLAROWE

z nauki czytania ma

Mieszkania
i I pokoje |

2 13 pokojowe miesz-
kania na parterze, ze
wszelklemi _wygodami,
świeżo odremontowane
do wynajęcia. Dow, się 4
u dozorcy Kalwaryjska : x

 

1 lub 2 pokoje nadają-
ce się pod biuro z urzą-
dzeniem, telefonem i
maszyną do pisania do
wynajęcia Mickiewicza
19—. 8358—1

 

Do wynajęcia Baclo po-

   

 

fikatami i

szkół średnich.

OSTRZEŻENIE!
Pewne firmy w Wilnie rozlewa swoje ma-
łowartościowe piwo w używane butelki
„PATENT" ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU
W ZYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. Kon-

31. 0 sumentów Przeto ostrzegamy przed falsy-
prosimy uważać przy kupnie

prskdanejo wszechšwiatowej slawy

Piwa Zywieckiego
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą

zaminów kollokwialnych korzystają z wycieczek geograficznych, oraz

Na kursach „WIEDZA”" wykładają najwyblłniejsze siły fachowe
krakowskich państw.

Do dyspozycji uczniów (-eniec) kursów zbiorowych oraz ko-
respondencyjnych, gabinet przyrodniczy i geograficzno-geologiczny,
jak również bogeta bibljoteka.

dačbezpłatnych rospektów.

 

DZIA, wykwalifikowana,
z długoletnią praktyką,
ielęgnuje, bańki, masaż.
oże wyjechać. Listow-

nie: 3-go Maja 7—17,
Ostoja. 8361—0

 

°—INKASENT-KA
Ёіг:еЬпі‚ „Informator”,

ólewska 3. 73—0

NIANKA-POKOJOWKA
z dobremi rekomendacja-
mi potrzebna. Jagielloń-
ska 6—20. 82—0

POTRZEBNA NATYCH-
MIAST МАМКА,

Zgłosić się Ofiarna 2.
m. 14, 75—0

| NAUKA !

MATEMATYK,
absolwent U. $. В. u-
dziela lekcyj matematyki,

158—0 juz

KORATOCZWWETWSZORZWEA

   

    

     Kler wnztuen: »| ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR w ŻYWCU |Ixо 3:о o l do- resie las gimn. Nau-
KANERE, BY. WGi. Reprezentacja: w LNO, ZARZECZNA 19. TEL. 18—62. cza gruntownie. Wileń-
mnazjalnej obok Sądu c ska 47, m. 5. 808—4

Okręgowego | Gimnaz. pOKOJU z używalnością PLAC 1271 m. kw., z sa- Potrzebny rządca—e-
Lelewela. 8333—1 telefonu i iektepającem dem, około 30 Św kasa tie ama Z6UB

wejściem poszukuję. O- drzew owocowych, 40 mi referencjami gło- | |
Mieszkanie do wynzję- ferty sub „K. M." do ad- krzewów agrestu i in- szenia pod adresem: У.
cia 3 pokoje, przedpo-
kój i kuchnia ul. Arty-
leryjska Nr. 1—4.

8337—1

ministracji
Wileńskiego". 8371—0

POKÓJ DO WYNAJĘ-
 

 

 

DO WYNAJĘCIA 2 mie-
szkania po 3 pokoje z
kuchnią przy zauł, War-
szawskim 4, za 45 i 50 zł.

Do sprzedania

NA RATY

sprzedam

M. Rudnik.

 

z ogrodem
sprzedam. Tamże

„Dziennika nych przy ul. Legionów, Wilno,
za 450 dol. R. Slizień osobiście moż-

Dow. się ul. Subacz 97, na stawić się tamże dn.
—2

owocowym
do

najęcia 4 pokoje z kasi
nią i ogrodem. Antokol,
obok kliniki, ul. Cicha 8

 

: ть nu, = ma oho — Przy SA sarna. , Zełoszenie a Dowiadziet «ię. u dożor- e az ach = (b. wojsk. cment.) 83—1
ч chorób płucny ы - 7 łfaścicielki tegoż ь niska po r. kw metr.k orooto.ua AAA UK ROSE trapEaaa aaa oO NA oraz centrum z budyn W WARSZAWIE.

i p p. Lekarze: : Ak E ami przy szosie Wilno— 3 ‚
„Baisam Thiocolan—Age" : | uszerki | i Sprzedaż i ZA eaA Warszawa. Miejscowość EWAPY

który ułatwiając wydzielanie się plwociny DYVe LT m trze ze wszystkiemi wy- sucha, zdrowotna, wyso- dach i Sądach. Załatwia-

 

AKUSZERKA
MARJA LAKNEROWA
przyjmuje od godz. 9 do

wzmacnia organizm i samopoczucie chorego
‚ JĄ oraz powiększa wagę ciała I usuwa kaszel

|. Używa się za poradą lekarza faniej

 

 

Najlepszy węgiel
 

niż wszędzie SKLEP spożywczy w naj-

 

 

 
 

4 Sprzedają apteki. Wydz.Z.P.Nr.1584 7 м. Kasztanowa S skład J. Kościałkow- lepszym punkcie do
p —  sklego WEZ& as: WIC

: MEBLE SZA — =; = SKŁAD
, nowoczesne | pierwszos O pozew =.5 Fortepianów Lokal
в rzędnej Jakošci po cenach kie a. Tana =
AA : śnitonyeh:- pólneś:> JRCG OWCZA 0 ZBY m parterowy z 2-ma wej-

że gabinet kosmetyczny Fisharmonji ściami, nadający się na

, BR.  ŁOROCIEWSKI  Bozaawt,wczetaa ua K. DĄBROWSKA;jieg,,jest do wynajęcia.
ge * Wlino, Wileńska 2a. *: kj | >

«60 MIKAN "> o ozna

odami do wynajęcia. ko położona, otoczona
datne dla lekarza, a- Sosnowemi lasami Do-

dwokata, lub na biuro. jazd na miejsce autobu-
Wileńska 25, m. 9. 94—0 sem o 45 minut prawie
———— Gofodzina. Košeiol; ėwia-

tło elektryczne, telefon,
MIESZKANIA 1, 2, 3 policja na miejscu. Mają-
i 5 pokojowe do wyna- tek Połuknia, właściciel-
jęcia przy ul. Lwowskiej ka Różańska lub Wilno,
d. Nr. 11, dowiedzieć się Bąkszta 10, m. 4 od 4—5
u właściciela. 8367—0 po poł.
 

my szybko, sumiennie i
tanio. ażne dla osób za-
miejscowych. Biuro Zle-
ceń T. Pieńkowskiego,
Warszawa, Nowogrėdz
nr. 16, m. 22. 1216—0

| PRACA |
LLTI

Dzławczyna potrzebna

Portowa 23—21

ZGUB. DOWÓD OSOB.
za Nr. 14579/17869 oraz

42—2 książkę inwalidzką za Nr.
8, 9, 10 lutego.

  

я CIA г niekrępującemski 8—5. a : 99/31, wyd. przez Sta-
aNIE 5pokoi lab oda. połów Mastowa2 óżne (|ÓWAE T TMM| zostwo Grodzkie ma imię

LINY WIEJSKIE mę 1, 2, 3 pokoje. а- ^° PARTER) 2 R N '| akumulatorów,słucha:| Józefa Antonowicza,
4 eat 1 (w walna 16, m. 10. 8365—2 = —————— |wek i ros Fa- m. przy ul. Sakos
ażynz wyborze) "połecaLLL4i chowo. Tanio. — uniew. się. gr.
po cenach naprawdę POKÓJ DUŻY, JASNY POKÓJ SPRZEDAM, tylko chrze- FIRMA —-a

piękne i trwałe? niskich nowootwartyji ciepły do wynajęcia. do wynajęcia. Mostowa ścijaninowi, sklep spo- MICh į ZGINĄL PIES
sklep spożywczo-kolon- Przejazd 16 (domy u- 3-a, m. 24, „Spółdziel- żywczy, w dobrym punk- a (rasa — biały szpic). Zna-
jalny, Wł. Czerwiński, ul. rzędnicze), na Antokolu. nia”. cie.  Klijentela  inteli- Girda lazcę proszę o odprowa-

męskie i dziecinne, Wileńska 42, vis A vis 707—4 gentna, chrześcijańska. dzenie za  wynagrodze-
РЕ Orzęszkowój  ($nach|0 Adres w Adm. „Dzien. Zamkowa20Tel.16-28| niem pod adresem: Mic-

prima, wojskowy). 74—0 pOKÓJ DO WYNAJĘ- Sprawy Wil. 8369—0 —о"_т""т" Va Nr. 4, m. 7.
rzetrzyma! YEAR z odami. UL TTaaa ies odnik—kawaler innego  przywłaszcze-
6 pytanie — W FOLWARKU Marku- SRsię. 8340 majątkowe DOMEK MUROWANY pt 2 z wszechstronną nia będę ścigał na dro-

-znajomością  ogrodnic- dze sądowej.
twa, poszukuje posady

UODOod zaraz lub 1 marca.
Swladectwa | referencje

DRUKARNIA
1 INTROLIGATORNIA

pierwszorzędne. Adres:
Brama Zakretu USB Wil-
no S$. Okuniewicz.

8339—0

aria ramowaę, M. UWIERZYKSNIEGO.
lisy, skunksy i inne. Pra- Mostowa UI. 1. Tel: 12-44
cownia kuśnierskaL.Ło-
puszański, Wiloo, ul /Po- PRZYJMUJE DO DRUKU

znańska Nr. 2.  8306—3 DZIEŁA, BROSZURY

SOTEZEGNY OGROD BILETY WIZYTOWE,

NIK z praktyką w więk- ZAPROSZENIA,

wychmięlkachowoce: | RÓŻNE KSIĄŻKI
DO OPRAWYmi świadectwami. Zglo-

szenia z krótkim życio-

 

MIESZKANIE 5-POK. ze SPRZEDAM DOM muro- rysem i odpisami świa: WYKONYWA:
wszystkiemi /wygodami wany piętrowy. Adres w Mż SSR AC dectw kierować pod a-
do wynajęcia. bro- Admin. „Dziennika Wi- SS 3/2 m. 13. 51 dresem: Wilno, ul. Wi- PUNK TUALNIE.
czynny 2-a, 8363—13“ *9 : leńska 39/1, Szkółki „Da-u dozorcy. leńskiego".

95—0 KGOWKZB BORCZRIEGA0 71—0

 

ALEKSANDER ZWIERZYNSKI,   Drukarnia A. Zwierzytskiego, Mostowa 1.

7
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Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW. NIECIECKI,
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