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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Adrninistracji i Drukarni 12-44.. Redakcja otwarta od 11
20 do 24-ej Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

w niedziele od 12 do 13-ej.

„Dziennik Wileński” odzi  

Telefon Redakcji,

codziennie.

   

  

  

   

de 16 i od OGŁOSZENIA:

   

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Z1. 4 gr. 80,
zagranicą 8 zł.

za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 lamowe) 85 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem pe 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Terminy

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

 

 

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY NIEDZIELNY DODATEK.
 

Nabożeństwo żałobne za spokój duszy

$. !

JANA HURCZYNA
zmarłego w dniu 22 lutego 1934 roku odbędzie slę w dniu 26 lutego o godz.
9 rano w kośc. OO. Bonifratrów, o czem zawiadamia Rodzina

 

 

Poniedziałek, Wtorek i Środa wyprzedajemy
pozostałe okazje z „Białego Tygodnia".| JESZCZE 3 DNI

NOWOSCI WIOSENNE JUŻ NADESZŁY
Tysiące drobiazgów od 25 gr. do 3 zł. w dziale C. I. D.

Dekoracje wnętrza („bożek Inóyjski*) pozostawiliśmy jeszcze tydzień.

BRACIA JABŁKOWSCY  mickiżwicza 10.
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6Najpoważniejszą spółdzielczą instytucją bankową w Polsce jest

CENTRALNA KASA "=== zezama
ama SPÓŁEK ROLNICZYCH
istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzplitej.

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów
[ || | I najwyższe oprocentowanie.

zużytkewuje wkłaoy z wielką korzyścią dla Interesów
kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę

e wytwórców—drobaych rolników, a temsamem łagodzi
wyzzzmwzcwmwy Skutki kryzysu rolniczego.

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-
mujemy nietylko korzyść dla siebie, zie służymy także

I sprawie pubiicznej.

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE g
Wilno, Mickiewicza 28 tel. 13-65. 2

64980008096955320085202925
Min. Zawadzki kandydatem na pre-

zesa Banku Polskiego.
*-W/ kołach pólitycznych i finan- tniu r. b. Jakó przypuszczalnego

sowych omawiana jest już sprawa kandydata na jego następcę wymie-
zmiany na stanowisku prezesa Ban- niają obecnego ministra skarbu prof.
ku Polskiego, gdyż 5-letnia kadencja;Zawadzkiego.
dr. Wróblewskiego upływa w kwie-|j

P. Prystor zastąpi p. Jędrzejewicza.
Prasa warszawska notuje pogło-

skę, jasoby w kołach sanacyjnych u-|
trzymano w formie zdecydowanej, iż
w najbliższym czasie, a mianowicie to ma ze zwróceniem głównej uwagi|brytyjskie w
po zamknięciu sesji budżetowej,|

ustąpi ze swego stanowiska premjer
Jędrzejewicz a następcą jego będzie
b. premjer, płk, Prystor. Łączyć się

rządu na sprawy gospodarcze.

Ratyfikacja umowy polsko-niemiec-
kiej.

WARSZAWIA (Pat). Dziś przed
południem odbyła się w Warszawie
wymiana dokumentów ratytikacyj-
nych polsko-niemieckiej deklaracji
z dnia 26 stycznia r. b. Ze strony
polskiej dokonał wymiany p. mini-
ster spraw zagranicznych Józef
Beck, ze strony niemieckiej — poseł
niemiecki w Warszawie p. von Molt-.
ke. Przez wymianę dokumentów ra--

tyfikacyjnych wchodzi powyższy
układ z dniem dzisiejszym w życie.
Przy wymianie ratyfikacyj obecni
byli ze strony polskiej prol. Juljan
Makowski oraz wicedyrektor Po-
tocki, ze strony niemieckiej zaś —
dyrektor ministerjalny w urzędzie
spraw zagranicznych w Berlinie
Mayer.

Sytuacja na wschodzie Europy.
BERLIN. (Pat). „Vossische Ztg,”

w artykule swego korespondenta
moskiewskiego charakteryzuje nową
sytuację, wytworzoną na wschodzie
Europy zarówno przez pakt polsko-
niemiecki, jak i przez zbliżenie pol-
sko-sowieckie. Korespondent oma-
wia wizytę min. Becka w Moskwie,
podkreślając następstwa, jakie ta
wizyta spowodowała w ustosunko-
waniu się Polski i Rosji do zagadnień|

KOMUNIKAT STRONNI
Dziś, w niedzielę o godz.

przy ui. Orzeszkowej 11
odbędzie się

Tebranie Członków Sironsiciwa Narodowego
z referatami

nad Bałtykiem. Korespondent kon-
kluduje, że jeśli dotychczas pomo-
stem dla wszelkiego rozwoju gospo-
darczych i komunikacyjnych roko-;
wań między Moskwą i Berlinem była |
Litwa, to obecnie niema żadnych
przeszkód politycznych, dla ktė-
rych nie możnaby tego rodzaju ro-
kowań prowadzić drogą wygodniej-
szą, a mianowicie — przez Polskę.

CTWA NARODOWEGO
5-ej pop. w lokalu własnym

Nagła choroba J. E, ks. Arcybiskupa
Jałbrzykowskiego.

Dokonano ciężkiej operacji.
Wczoraj obiegła Wilno niepokojąca wieść o ciężkiej chorobie

J. E. ks. Arcybiskupa - Metropolity Romualda Jałbrzykowskiego.
Niezwłocznie wydelegowaliśmy swego współpracownika, który
uzyskał następujące Informacje:

Arcypasterz w czwartek rano powrócił z Warszawy. Już w dro-
dze powrotnej uskarżał się na dotkliwe bóle żołądkowe. Przez
cały jednak dzień J. E. ks. Arcybiskup chodził i załatwiał sprawy,
a nawet przyjmował interesantów. W piątek rano wstał i udzielił
nawet audjencji. Wkrótce jednak bóle stały się tak uciążliwe, że
zmusiły Arcypasterza z powrotem udać się do łóżka.

W piątek wieczorem odbyło się pierwsze konsyljum w skła-
dapP. prof. Michejdy I dr. Swidy. Konsyljum stwierdzito pėtskręt
szek. ;

Wczoraj © godz. 7.30 zrana wymienieni Iekarze odbyli po-
nowne konsyljum. W południe zaś o godz. 1 odbyło się trzecie
konsyljum. Tym razem oprócz dr. dr. prof. Michejdy I Swidy, brali
w niem udział: prof. Januszkiewicz, prorektor U. S$. B., oraz prof.
Janowicz. Konsylja ostatnie potwierdziły półskręt kiszek i uznały
operację, jako nieodzowną konieczność.

Wobec tego wczoraj około godz. 3-ej po poł. przewieziono
Arcypasterza autem do kliniki św. Józefa na Nowym - Swiecie.—
Towarzyszyli J. E. Arcybiskupowi: J. E. ks. biskup Kubicki, ks.
kapelan Czeżowski, KS. dyr. Mościcki, ks. kancierz Sawicki I inni.

O godz. 5-ej wiecz. rozpoczęła się operacja. Operował prof.
Michejda w asyście: dr. Kucharskiego i dr. Kuiewieskiej, oraz sat
morzutnie przybyłych: dr. Janowicza i dr. Swidy.

Operacja trwała pół godziny | zakończyła się szczęśliwie.
Stan Dostojnego pacjenta pomysliny.

Temperatura i puls prawie normalne. W klinice św. Józeła
Aroypasterz otoczony jesf jaknajtroskiiwszą opieką.

Nagła choroba J. E. ks. Arcybiskupa wywoła zrozumiałe za-
niepokojenie w całem mieście. Przed kliniką św. Józefa groma-
dziły się zastępy wiernych, które obiegały wejście, prosząc o wla-
domość © stanie zdrowia ukochanego Arcypasterza. Z miasta
ustawicznie dzwoniono zapytując 0 zdrowie i stan pooperacyjny.

„ Niewątpliwie, gdy wieść o ciężkiej chorobie Arcypasterza
dojdzie do szerokich mas wiernych; ze. wszech stron z roziegłej
Archidiecezji wileńskiej popłyną gorące modły do Boga o jaknaj-
rychiejsze przywrócenie zdrowia i sił naszemu Arcypasterzowi.

 

 

Dozbrojenie Niemiec pod warunkiem
powrotu do Genewy.

LONDYN (Pat). Memorandum mowach rozbrojeniowych i ewentu-
sprawie rozbrojenia alnych konferencjach, jakie miałyby

kończyły się postulatem, że ewentu- się odbyć dla wyjaśnienia płaszczyz-
alne koncesje zbrojeniowe dla Nie- ny przyszłej konwencji, spodziewany
miec uzależnia się od powrotu Nie- być może tylko w tym wypadku,
miec do Genewy. W. Londynie u- o ile ten warunek powrotu Niemiec
trzymuje się wiadomość, że ten wa- do Genewy zostanie porzucony. Hi-
runek brytyjski był celem ataku, tler oświadczyć miał, że Niemcy tyl-
jaki w rozmowach z Edenem podjętyko wówczas podpiszą konwencję
został przez kanclerza Hitlera. rozbrojeniową, o ile fakt podpisania
Kanclerz Hitler oświadczyć miał konwencji nie będzie przesądzał po-
Edenowi, że udział Niemiec w roz- wrotu Niemiec do Ligi Narodów.

Zaniepokojenie w Niemczech z po-
wodu wizyty Suvicha w Wiedniu.

BERLIN (Pat). Wfiadomość o nie-te zostały tak daleko idące wyniki
|spodziewanem przybyciu Suvicha do polityczne, że Suvich uznał za ko-
| Wiednia zaskoczyła tutejszą opinję nieczne powiadomić o nich osobiście

i zaniepokoila ją, zwłaszcza wobec|Dollfussa. Zdaniem informatora nie-
'informacyj, nadeszłych do Berlina, |mieckiego biura informacyjnego, dy-
"že przybycie włoskiego sekretarza |plomatyczne koła niemieckie dopa-
stanu osłonięte było najściślejszą ta- |trują się w tym nagłym przyjeździe
jemnicą. nowego sposobu intensywnych prób

Niemieckie biuro informacyjne |włoskich zapewnienia sobie wpły-
dowiaduje się z Wiednia, że w toku|wów w Austrji i na Węgrzech.
rokowań budapeszteńskich osiągnię-

Hitlerowcy zamierzają wkroczyć
е

przemocą do Austrji.
BERLIN (Pat). Jedna z agencyj rytorjum Austrji i objęcia władzy.

wiedeńskich podała wiadomość, że Niemieckie biuro informacyjne ka-
t. zw. legjon austrjacki narodowo- tegorycznie tej wiadomości zaprze-
socjalistyczny skoncentrowany jest. cza, nazywając ją nieodpowiedzialną
w pełnem uzbrojeniu na granicy ba- plotką,
warskiej, celem wkroczenia na te-'

 
. ее

Obozy koncentracyjne w Austrji.
BERLIN. (Pat). Według doniesień' Neustadt stworzyły specjalny obóz

Niemieckiego Biura Informacyjnego, koncentracyjny dla uwięzionych so-

 

Rozpoczynamy reklamowe dni
50'/, najtźródłozskupu 50'/o
REKLAMOWE NIESPODZIANKI
BEZPŁATNE CENNE

 

WYSZŁA Z DRUKU

Drogarzyżowi |
Е REKLAMOWE

SCE MĘKIPIE NIESPODZIANKI
do Matki Boskiej Bolesnej.

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

ich pozyskania.

otrzymuje każdy

W B.-f. W. NOWICKI wieka 30
Bielizna, Konfekcja, Galanterja,

Trykoteże
WŁASNA WYTWÓRNIA OBUWIA:Do nabycia we wszystkich księ-
Kalosze, Sniegowce, Deszczówki,garniach i przy kościołach.

  28 str, druku. Cena 20 gr. Pantofle ranne — Prosiny oglą-
—— = dać nasze wystawy Irekl. niespodz.

ABA ETEKKISNIRIKSESRIIO —› бусСУБ 

Młodzi radykałowie chcą rozbić
6rząd Doumergue'a.

PARYŻ. (Pat). „La Libertė“ się, nastąpiłoby rozbicie gabinetu
twierdzi, że młodzi radykałowie|Doumergue'a. Zdaniem pisma, mia-
przygotowują niezwykle ostre wy- |łoby to nieobliczalne następstwa
stąpienia na kongresie radykałów w polityczne. Dziennik wyraża jednak
Clermont-Ferrand. Ataki ich zmie- przekonanie, że na kongresie rady-
rzają do zmuszenia ministrów rady-|kałów zwycięży pogląd większości,
kalnych z. Herriotem na czele do która upoważniła ministrów rady-
wystąpienia z rządu jedności naro- | kalnych do uczestniczenia w rządzie
dowej. Gdyby próba ta udała|Doumergue'a.

Prawica francuska domaga się are-
sztowania wszystkich, wpliątanych w

aferę Stawiskiego.
PARYŻ (Pat). Dep. Ibernegaray których nazwiska wymieniano ostat-

wyśłosii odczyt o przebiegu wypad- nio w związku z aferą. Między inne-
ków z dn. 6 lutego, poruszając m. in. mi żąda uwięzienia byłych mini-
aierę Stawiskiego, Mówca domagał strów Dalimiera, Paul-Boncoura i
się aresztowania wszystkich osób, Bonneta. ; \

Dokąd zdąża naród
myślicieli i poetów,

Światowa opinja publiczna znowu
miała sposobność przekonać się ja-
kie to nowe prądy ideologiczne nur-
tują w Trzeciej Rzeszy. Przekonać
się o tem można z pewnego pisma
niemieckiego, wydawanego przez E.
Kmieckera w Lipsku („Voik im Wer-
den”, 5 zeszyt). Jest to oświadczenie
tem ciekawsze, że pochodzi z kół,
których poglądy są char4kterystycz-
ne dlą dzisiejszego chaosu w mozgo-
wnicach narodowo - socjalistycz-
nych. Jest to pewnego rodzaju odez-
wa do narodu niemieckiego której
nieoficjalność wprawdzie nikogo nie
zobowiązuje, ale natomiast zasługu-
je na uwagę zagranicy. Autor tego
dokumentu, który inaczej o kulturze
nie wyraża się jak tylko z pogardą.
rozpoczyna swe wywody patetycz-
nemi ukłonami dla wodza, wyznając:
jak niezmiernie wielkie jest to, co
wykonane zostało dla rozbudowy no
wego państwa od początku rządów
Hitlera. Dalej czytamy tam niektóre
nominacje w dziedzinie polityki za-
granicznej, poczem dodaje: To nie-
chaj będzie wskaźnikiem naszego
myślenia(:). Tomyślenie ma być na-
stępujące:

Ubiegły wiek opętany został kul-
turalnem błazeństwem: „Irzed po-
ięciem kultura” kręciły się oczy i
zginały grzbiety jak gdyby chodziło
o to najwyższe i te ostatnie.
Co za przesąd”, I na ten polu ocze-
kiwany jest jeszcze przełom, a co w
tem jeszcze się dzieje, nie jest nic
innego, jak tylko taniec kościolru-
pów zanikającej doby. Trzeba rady-
kalnie skrytykować kulturalny
fimml“ (nie przethumaczalne) i trze-
ba przyznać. że kultura siała się rze-  

czą zupełnie podrzędną. „Nasze za-
danie polega na bezpośrednich, ży-
wioiowych siłach i płodzeniu nie-
mieckiego narodu, a nigdzie indziej.
Wszystko inne jest najwyżej środ-
kiem do celu, a co celowi temu nie
służy, niechaj jaknajprędzej czart
weźmie”. Proroczo wygraża duch
szturmowcow: | „Przysziej wiosny
chcemy jeszcze o tem pomówić”.

„Taniec kościotrupów nad oświe-
conem  szaleństwem' odbywa się
zdaniem autorą we wszystkich wiel-
kich i małych miastach ziemieckich:
Zarząd miejski, 20 różnorodnych kul-
turalnych związków, teatry, koncer-
ty, radjo, muzea i wystawy . wszel-
kiego rodzaju, kształcące organiza-
cje i ludowo-wychowawcze stowa
rzyszenia, każde z nich podobno о-
pracowuje swój program, jakoby ist-
niało tu samo i jakoby każde z nich
było pępkiem świata. A jednak —
entuzjazmuje się autor — sale zieją
próżnią, -chociaż t. zw, wodzowie
złorzeczą. Ale dobrze tak. Aż nadej-
dzie wiosna, dojdzie do przełomu w
niemieckiej kulturze ludowej, „Ot,
wódz c prostej i silnej swej woli...”

„Niechaj naród niemiecki — tak
kończy się ta apoteoza nowego świa-
topoglądu niemieckiego — nie poz-
woli aby jego zdrowie i siłą taksowa
no kulturalnym szwindlem(!). Niechaj
nazywają nas barbarzyńcami, Nie
chcemy kultury, chcemy natomiast
przyszłości niemieckiego narodu, ja-
śniejącego swą siłą życiową z jego
niezniszczalnemi duchowemi(?) i ple-
miennemi pragłębinami. _ Wszystko
inne będzie nam przydane”.

Oto obraz duchowy  „odradzają-
cej'' się Rzeszy niemieckiej...

Gi NKSIKT SNESTS ЧАИ ЬО ала ZK ©BEZKOKADĘZTRZ UIA

Nowy kartel.  D-ra ZYGMUNTA FEDOROWICZA I Prof. WACŁAWA
* KOMARNICKIEGO

o ważnych sprawach aktualnych
Udział wszystkich Członków konieczny Wstęp tylko za legity-

macjami. Legitymacje ważne z 1933 roku.

 

—

Dziś, w niedzielę w sali przy ulicy Orzeszkowej 11
o godz. 12,00

MŁODZI Stronnictwa Narodowego
zwołują

ZGROMADZENIE PUBLICZNE
na którem wygłoszony będzie zbiorowy referat

„zydzi wPolsce:

władze austrjackie w jednym ze
starych browarów w Wiener

PARYŻ. (Pat). Król Borys buł-
garski w drodze powrotnej z
Brukseli zatrzymał się. w Paryżu,
gdzie przeprowadził szereg rozmów
politycznych. Król Borys przyjęty
był przez prezydenta Lebruna, a na-
stępnie odbył konferencję z premje-
rem Doumergue'm i min. Barthou.

Agencja Havasa donosi, że w cza-
sie rozmów króla Borysa z premje-
rem i ministrem spraw  zagranicz-
nych poruszono sprawę paktu bał-
kańskiego, jak również motywy, ja- Wstęp wolny. wstęp wolny. kiemi kierowała się Bułgarja, odma-

'cjal-demokratów, biorących udział
w ostatnich walkach.

Król bułgarski konferuje z rządem francuskim.
!wiając swego udziału z zawarciu
"paktu.

|,
 

OGNISKO AKADEMICKIE
WIELKA 24

Od 27 lutego i codziennie

XII SZOPKA
AKADEMICKA

WSTĘP OD 50 GR. DO 2,50 ZŁ.
Początek o g. 20.15 w niedz, i święta |
dwa przedstawienia (godz. 18 i 20). i p

Od dłuższego czasu trwające Sprzedaży Wytwórni Blach Cynko-
pertraktacje w sprawie zawarcia po- | wanych Sp. z 0. o.* z siedzibą w Ka-
rozumienia pomiędzy krajowemi o- | towicach.
cynkowniami blachy zostały ukoń- | Spółka otrzymała wyłączne pra-
czone. Rezultatem zawartego poro- wo sprzedaży blachy żelaznej ocyn-
zumienia jest utworzenie „Biura' kowanej.

Zatarg 0 czas pracy A kledy u nas?
w przemyśle łódzkim. Magistrat m. Poznania zatwier-

W głosnym zatargu o godziny (dził nową taryfę elektrowni miejskiej
pracy w łódzkim okręgu przemysło- |która podobnie, wprowadza od dnia
wym zaszedł zasadniczy zwrot. Fa- |4 kwietnia pewną zniżkę, polegającą
brykanci łódzcy występują z projek- na tem, że prąd zużyty ponad prze-
tem utrzymania angielskiej soboty, |ciętną ilość miesięczną za ostatnie
jednakże normalny dzień pracy w |dwa lata, obliczany będzie na pod-
tygodniu byłby przedłużony o 20 mi- stawie taryfy ulgowej,
nut. Zdaniem przemysłowców włó- Kilowat prądu kosztować będzie
kienniczych żądaniom robotników |w taryfie ulgowej 30 gr., zamiast 54. łódzkich stałoby się zadość.
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Zmiana w Europie.
Jesi zmiana w Europie. Sprawa

-|clerza Hitlera,Ł zw. rozbrojenia, które w rzeczy

wistości przez

Podróż p. Eden'a, członka

brytyjskiego, który wyjechał

lutego rb. z

gów i prób porozumienia.

widnokręgu jest już coś nowego.

Dwulecie konierencji

czeń do przesytu.
Szkic umowy, opracowany przez

trzy lata w Lidze Narodów, zmie-

rzał bądźcobądź do ograniczenia

zbrojeń tych państw, które miały

mają swobodę, bo nie są związane

traktatami, ale żadną miarą nie

przewidywał powiększenia zbrojeń

państw, z Niemcami na czele, zwią-
ze

względu na przeszłość, bo wywołały

one wojnę, a jeszcze słuszniej ze

względu na przyszłość, aby nowej

wojny nie mogły równie łatwo wy-
uzna-

nej początkowo za podstawową, wy-
dzie |ło się przekonanie, że Niemcy, spę-

zanych traktatami, słusznie

wołać. Przeciw tej zasadzie,

sungiy Niemcy, jeszcze w rzą

kancierza Brueninga, żądanie t. zw.
w  zbrojeniach,

poparte przez rząd Papen-Schlei-

cher, w sierpniu 1932, usunięciem się

z konferencji, póki nie przyzna się
A niezawodny p.

póki nie

przeprowadził w gronie pięciu mo-

carstw, zupełnie nieuprawnionem do
takich postanowień, uchwały z 11-go

równo-

uprawnienia, poczem Niemcy wró-,

równouprawnienia

im tej zasady.
MacDonald nie spoczął,

grudnia 1932 o zasadzie

city na konierencję.

wcielenie w žycie t

cały przebieg dwu-

letni konierencji rozbrojeniowej za-

mieniało się coraz wyraźniej na do-

zbrojenie Niemiec, jeszcze się snuje.
rządu
16-50

Londynu do Paryża,

Berlina i Rzymu, celem przeprowa-

dzenia narad w osobistych rozmo-

wach, przedłuża jeszcze okres zabie-
Lecz na

rozbroje-

niowej, otwartej w Genewie 2-go lu-

tego 1932, nagromadziło doświad-

Gdy p. MacDonald opracowywał
zw. równo-

Jednocześnie zaś Niemcy kan-
odrzucając właśnie

kontrolę jako najmniej dogodną, po-

większyły żądania wzmocnionych

zbrojeń własnych w ilości wojska i

dopuszczalności wszelkich rodzajów

broni. Skończyło się to ponownem i

tym razem bardziej stanowczem u-

sunięciem się Niemiec 14-g0 paž-

dziernika 1933 nietylko z Konieren-

cji Rozbrojeniowej, ale także z Ligi

Narodów.
I tu włanśnie przypadł ostatni z

kolei, a dzisiaj bodaj skończony,

okres czteromiesięczny t. zw. roz

mów i rokowań bezpośrednich, za-

powiedziany przez kanclerza Hitle

ra odrazu w dniu wyjścia z Genewy

ne.

14-go października, który przez

pierwszą notę Niemiec do Francji z

24-go listopada 1933, odpowiedź

i|rancji z 1-go stycznia 1934, pomoc

nicze  memorjały Włoch z 3-g0

stycznia i Anglji z 29-go styczna

1934, oraz ponowną notę Niemiec do

francji z 19-go stycznia 1934, do

biegł do zamknięcia w ostatniej no-

cie Francji do Niemiec z 14-go lute-

go 1934, gdyż po niej dalsze rozmów-

ki nie wydają się możliwe.

Na zmianę składają się
chwili dwa główne czynniki.

Przedewszystkiem upowszechn:-

w tej

dzając mile czas, wydawałoby się

na rozmowach międzynarodowych,

w rzeczywistości zbroją się z dnia

aa dzień coraz potężniej. Już p.

Mliussolini w nocie swej z 3-go ub. .n.

stwierdził, że własnowolne dozbr<-

janie się Niemiec jest nieuchronne

Nota nowego rządu Francuskiego z

14-$o bm. powiada, że uzbrajanie six

Niemiec jest teraźniejszością, z któ-

rą trzeba się uporać, zanim sięgnie

się w przyszłości jakichkolwiek poro-
| zumiewań się. Świadomość ponowne-

|go i to bardzo szybkiego zbrojenia

isię Niemiec unosi się nad obecnym

 
uprawnienia w tem, co miałobyć stanem rzeczy,
przedstawione przezeń w Genewie
16-go marca 1933, jako t. zw. plan

brytyjski, zaszła w Niemczech nie-
zmiana objęcia 30-go stycz-

nia 1933 rządów Rzeszy przez kan-
Prężność Niemiec,

nabrzmiała nazewnątrz, jak w kotle,
a sięgająca niedwuznacznie naze-

wnątrz pod hasłami -zdobycia no-
wych przestrzeni, jako niezbędnych,
stała się dla wszystkich namacalnie
widoczna. Ochota do rozbrajania się
naoślep, poprzednio buńczuczna w
kołach bardziej porywczych niż

opadła,
tak że przynajmniej żądanie skutecz-
nej kontroli nad tem, czy też wszys-
cy się rozbrajają, stało się powszech-

bylejaka

clerza Hitlera.

trzežwych wielu krajów,

W, sprawozdaniach sejmowych
ostatnich dni czytaliśmy następują-
cą wzruiankę;

„Sejmowa komisja komunikacyjna za-
łatwila ustawę o normalizacji wozów na
wsi”

Piękna to jest rzecz taka norma-
lizacja wozów na wsi. Napewno bar-
dzo potrzebna, gdyż według tekstu
ustawy, została ona wprowadzona w
życie:

mw celu osiągnięcia korzyści ck
darczych, wynikających z zastosowania nor
malizacji”',

jak to
się wyiłumaczy jakiemuś naszemu
poczciwemu  kmiotkowi z kresów,
że od dnia tego a tego wolno mu
jeździć tylko wozem znormalizowa-
„nym, ale to jest ostatecznie głups-
two. Grunt, że ustawa przewiduje za
wyrabianie nieznormalizowanych wo
zów $izywnę do 3.000 zł., zaś za ich

Niewiadomo wprawdzie,

używanie — do 1.000 zł.

Pozatem jeszcze ustawa,

a przez piętnaście lat używać”.

Pięknie.
—

A teraz zastanówmy się nad jed-
"ną rzeczą:

Ż powodu 25-lecia zgonu.

Dnia 10 lutego 1909 zginął zasy-

pany lawiną na narciarskiej samot-
Hali Gą-

Zakopanem — Mieczy-
nej wycieczce w pobliżu
sienicowej w
sław Karłowicz.

Jeszcze dziś, pomimo upływu lat
żal ściska

tego
25 od dnia katastrofy,
serce przy rozpamiętywaniu
faktu.

Karłowicz,

Karłowicz,

jakby
na osłodzenie nam życia dodaje, że:

„Od chwili wejścia w życie wspomnia-
nych rozporządzeń, wolno będzie jeszcze!
jeden rok wyrabiać wozy nieodpowiadające
przepisom, przez cztery lata sprzedawac je,

urodzony 11 grudnia
1876 r. zginął, mając lat 32, w wieku
w którym artysta zaczyna dopiero
dojrzewać i uniezależniać swą twór-

czość od obcych wpływów. Nielito-
ściwy los udzielił mu zaledwie koło
10 lat życia na pracę twórczą. Tak

| mało, tak strasznie mało!

› z rzadką doprawdy

powagą, odnoszący się do swego po-

wołania muzyką - kompozytora, nie
zdążył rozwiązać skrzydeł. Wszystko
co mapnsał, a jest tego sporo, jak na

dziesięc lat, stanowi zaledwie pre-

ludjum, do tego co miało nastąpić, a

Powtóre zaś we Francji jest

rząd, bardzo odmienny od dotych-

czasowych, z ostatnich dwu lat. Gdy

na czele* stoi 'p. Doumergue, mini-

strem spraw zagr. jest p. Barthou,

ministrem wojny marszałek Petain,

ministrami stanu p. Tardieu ip.

Herriot, a w rządzie m. in. Louis Ma-

rin, polityka Francji na gruncie mię-
dzynarodowym musi być trzeźwa i

bardzo wyraźna. Niepora na jakie-

kolwiek bawienie się w rozmówki

rozbrojeniowe, odwracające uwagę

od rzeczywistości, a w rachubę wej-
dzie raczej rzetelne skupianie sił,

niedwuznacznie i niedwulicowo $0-
towych de obrony pokoju w Europie.

Stanisław Stroński. 

 

Jakie to wszystko nieżyciowe!
z Chłop nasz jest bardzo biedny.

Nawet można powiedzieć, że jest

jednym z najbiedniejszym w Europie,

o ile nie w świecie. Wóz dla niego,

choćby i nieznormalizowany — to

majątex, Takim wozem, potrali on

ježdziė nietylko 15 lat. Jak się da, to

i całe życie, Tu nagle pewnego pięk-

nego dnia mu powiedzą:

— Kupuj, brachu, nowy znorma-

lizowany wóz, bo jak jutro wyje-

dziesz w pole z gnojem tym starym

to zapiacisz 1.000 złociszów kary.

I jeszcze pytanie: jaką drogą

nasz kowal wiejski mą się dowie-

dzieć, jak wygląda taki ,,wóz znor-

malizowany'. A czy pomyślano też

o tem, jak nasza wiejska szkapa po"

ciągnie taki „wóz znormalizowany

po naszych błotnistych iwyboistych

drożynach?

Całe szczęście, że nietylko po 15

latach, ale już za rok nikt o tej no-

wej pile biurokratycznej pamiętać

nie będzie, Utonie ona w powodzi

papierowej, jak tyle innych już uto-

nęło. Wi takim razie warto jednek

zapytać, czy Ci Panowie niemają

nic lepszego do roboty, jak tworze-

nie podobnych, nieżygiewych  dzi-

wolągów?

`

czego, z wciąż każdem nowem dzie-

łem podsycaną nadzieją, oczekiwała

cała kulturalna Polska ówczesna.
Doprawdy jakieś fatum ciąży nad

muzyką polską. Raz po raz wielkie

obiecujące telenty marnieją, lub u-

mierają w zaraniu swej twórczości,

jak Zarębski, Pankiewicz i Karło-

wicz.
Z Karłowiczem zszedł do p

nietylko muzyk wyjątkowo utalento-

wany, mający szczególne wyczucie
orkiestry, a przez to mogący swemi

dziełami wypełniać mało dotąd zapi-

saną kartę muzyki symfonicznej w

naszej literaturze muzycznej, lecz

także człowiek wybitny, o wyjątko-
wo sublimanowanem poczuciem mo-
ralnem. ; 1

Syn znakomitego przyrodnika i
lingwisty, prof. Jana Karłowicza,

przytem uzdolnionego muzyka - wio
lonczelsty i bardzo /muzykalnej

matki z domu Sulistrowskiej wzra-

stał Karłowicz w rodzinnym Wisz-
niewie na Wileńszczyźnie w atmo-
ferze prawdziwej kultury i szacunku
dla sztuki,

Od dziecka bardzo poważny, 2a- 
 da MIŁKA AS

DZIENNI

Wszystko pod kątem widzenia walk
partyjnych.

Aktualną i  charakterystyczną
sprawę porusza ostatnio „ABC“.
Chodz: miartowicie o projekt nowej
ustawy społecznej.

Na czem projekt ten polega?
Rządowy projekt ustawy spóldzielczej

zmierza do przeprowadzenia unifikacji ruchu
spółdzielczego. Zlewa on do jednego kotła
poszczególne odłamy spółdzielczości, kie-
rujące się jak to podniesiono w dyskusji na
komisji skarbowej, innemi założeniami ideo-
wemi, oparte na zasadach zdrowych, i ta-
kie, które nie mogą wyjść ze stadjum ciąg-
łego proszenia o subwencje i kredyty ul-
gowe.

Rada spėldziecza pod  przewodnic-
twem mianowanego urzędnika, obdarzonego
dyktatorską władzą, ma podporządkowy-
wać sobie cały ruch spółdzielczy. Sp3ł-
dzielnie nie będą przystępowały do związ-
ków rewizyjnych, lecz będą do nich przy-
musowo przydzielane. Rewidenci zależni
będą od władz administracyjnych i przez
nie będą mianowani, względnie zatwierdza-
ni na swych stanowiskach.

Wszystko to nie raziłoby tak bar-
dzo, gdyby nie fakt istnienia obok
spółdzielni polskich także organiza-
cyj spółdzielczych ruskich i żydow-
skich, działających naprawdę wbrew
interesom narodu i państwa polskie-
go. Wobec tych spółdzielni władza
państwowa musiałaby dysponować
odpowiedniemi środkami kontroli.

Trudność jednakże w obecnych
warunkach polega na
wszelkich pełnomocnictw
można zawsze zrobić użytek nieodpowied-
ni, stosując je dla zgnębienia tego czy inne-
go odłamu spółdzielczości polskiej, które-
mu mie możnaby postawić żadnych zarzu-
tów z punktu widzenia działalności gospo-
darczej, ale który nie jest miły tym czy in-
nym ludziom.

Opozycja przeciw noweli do ustawy o
spółdzielniach, niechęć jaką ta nowela bu-

zem... nieufności społeczeństwa do rządu.
Działacze spółdzielczy obawiają się, za-
pewne słusznie, że ustawa spółdzielcza mo-
że być użyta, nietylko dla usunięcia szkod-
liwej akcji politycznej spółdzielni ruskich,
bądź też nadużyć spółdzielni żydowskich,
ale także dla skrępowania i zahamowania
inicjatywy społecznej w tworzeniu polskie-
go handlu spółdzielczego, mającego przed
sobą wielką misję do spełnienia.

Znając dotychczasową praktykę
twierdzimy, że nietylko może być,
ale z pewnością zostanie użyta dla
skrępowania i zahamowania inicja-
tywy społecznej, a  przedewszyst-
kiem w kierunku usunięcia niemi-
łych sanacji ludzi,

Przecież u nas wszystko  załat-
wia się pod kątem widzenia perso-
nalnym. ;

Prawa polityczne żydów.
W. „Mercure de France" ukazał

się artykuł, poświęcony kwestii žy-
dowskiej, którego autor, p. Welter,
przeprowadza całkiem słuszną myśl,
że żydzi, którzy uważają się za, ży-
dów, powinni być uznani za od ą
grupę w państwie, mieć swój własny

statut polityczny, a nie być trakto-
kani na równi z innymi obywatelami
państwa.

Słusznie pisze na łamach „Gazety
Warszawskiej” prof. Rybarski, że je-
śli podobna myśl występuje we Fran-
cji, gdzie żydów jest bardzo mało,
czy nie jest ona bez porównania ak-
tualniejsza w Polsce?

Wszystko wskazuje na to,
wieku zagadnienie żydowskie
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«Walka z komunizmem © Angiji

LONDYN. (Pat). Wczoraj aresz-
towano tu dwóch przywódców an-

,gielskich komunistów Karry Pollitta
i Thoma Manna.

LONDYN. (Pat). Premjer Mac

Donald nie przyjął delegacji bezro-
botnych uczestników marszu na

Londyn, która chciała bezpośrednio

{

zaprotestowač wobec premjera i

rządu przeciwko projektowanej u-

stawie 9 walce z bezrobociem,
LONDYN. (Pat). Widoki jutrzej:

szych i wtorkowych domonstracyj
bezrobotnych, t. zw. głodomorów u-

legły pogorszeniu. Możliwe jest, że

dzień jutrzejszy nie będzie pozba-

wiony ostrych starć z policją. Głów-

ną przyczyną tego jest zaaresztowa-

nie przez policję londyńską dwóch

wybitnych działaczy komunistycz-

nych — Manna i generalnego sekre-

tarza angielskiej partji komunistycz-

nej Pollitta. Obydwaj ci komuniści 
myślony, szukający odosobnienia,

(miał Erikdulss poprostu wrodzone

czucie tragizmu życia.

+PTMzykie dla niego była środkiem

do wypowiedzienia się, do wyłado«

wania, prz iającej go

do rzeczy wiecznych i nieprzemija-

jących. Bolesne nienasycenie rzeczy-

wistością, pogrążyło go w smutku,

niezrozumiałym dla otoczenia,

materjalnie niezależny, odrazu nale-

życie oceniony przez tych, którzy

tworzyli ówczesnę elitę kulturalną

Polski, Karłowicz mógł czuć się

szczęśliwym.
Nie bez wpływu zapewne na stan

duchowy artysty i uczuciowe zabar-

wienie jego dzieł była nasza pieśń

ludowa, której artysta chciwie słu-

chał w okresie dzieciństwa i wcze-

snej młodości. To zasłuchanie się w

tęskne pieśni Wileńszczyzny, szcze-

gólnie odbiło się w „Rapsodji litew-

skiej”,kp z mautentycznych mo-

ach ludowyc|
Rój upodobań Karłowicza był

jednak zupełnie inny. Dałekim

ludowość, tworzenia muzyki „naro+

Karłowicz «6d myśli stylizowania..sa 

tem, że ze!

dzi w „dolach“ spółdzielczych, jest wyra- kupi

„|nistów na rząd i policję.

tęsknoty !

był jrykiem o wyraźnym

K WILEŃSKI -:

© prasy. ,
nową postać, nieoczekiwaną przez wielu.
Wiek XIX, pod wpływem liberalnych idei

1elskich i haseł rewolucji  francussiej,
dał żydom pełne równouprawnienie. Odby-
ło się to w przekonaniu o skuteczności asy-
milacji żydów. Żydzi, dzięki równoupra-
wnieniu, mieli się stać podobnymi do in-
nych członkami narodów, wśród których
żyją, zachowując tylko ewentualnie odręb-
ność wyżnania. Wiek XX jest wiekiem na-
cjonalizmów. Nietylko nacjonalizmów na-
rodów osiadłych, lecz również i nacjona-
lizmu żydowskiego. Żydzi wszystkich kra-
jów czują się narodową całością. Ich oj-
czyzną nie są te państwa, wśród których
żyją. A równocześnie w tych państwach
chcą mieć pełnię praw, wywierając jak naj-

większy wpływ na ich politykę, oczywiście

w R, swoich własnych interesów,
prawdzie w XIX wieku zwy-

ciężyła demokracja. Ale i w pań-
stwach demokratycznych pełnopraw
nymi wyborcami powinny byłyby być
jedynie te elementy, które czują się
cząstką organiczną danego narodu.

Mogą być różnice metod, przeciwień-
stwa partyj; ale przecież „partja”, jak sa-
ma nazwa wskazuje, jest częścią większej
całości. Gdy zaś w ogólnych prawach ma
róway udział grupa, która już nie jest par-

tją, lecz obcem ciałem, której nie łączą naj-
ściślejsze węzły z narodem, wśród którego
żyje, wówczas system demokracji politycz-
nej prowadzi do absurdu.

ydzi swój stosunek do każdego
rządu układają wyłącznie pod kątem
widzenia swoich własnych interesów
narodowych.

Obojętny jest dla nich system rządze-
nia, ustrój prawno - polityczny, podstawy
moralne życia zbiorowego, byle tylko ich
specjalne interesy były zabezpieczone. Ży-
dzi w Polsce jeszcze kilka lat temu byli
zwolennikami demokracji. Ich głosami prze
chodziły wszelkie radykalne, ultrademokra
cytzne ustawy. Obecnie z równą gorliwo-
ścią służą obecnym rządom, potrafią z za-
pałem bronić rządów „silnej ręki”. Jak się
wyraził niedawno poseł socjalistyczny, ży-
dzi służą każdemu rządowi, każdy ich może

ić.
Jak w takich warunkach może

się rozwijać życie publiczne, oparte
na najszerszych podstawach demo-
kratycznych?
№ narodzie polskim toczą się wałki

polityczae bo toczyć się muszą. W ustroju
pełnego równouprawnienia _ politycznego,
żydzi mosą być języczkiem u wagi. Prze-
chylają szalę na tę lub inną stronę, nie kie-
rując się zasadniczemi ideałami, o ktore
walczą polskie stronnictwa, lecz bezpiśre-
dnią koncesję. Np. sprawę ustroju politycz-
nego państwa gotowi są wymienić na usta-
wę o odpoczynku niedzielnym i różne bez-
pośrednie korzyści gospodarcze.

Nad tem specyficznem s tanowi-
skiem powinni: zastanowić się obroń-
cy demokracji parlamentarnej:
jak pogodzić jej założenia z faktem, że
mniejszość, której przyznaje się te same co
wszystkim prawa, i to mniejszość w. Pol-
sce dość liczna, robi właśnie.z lej demo-
kracji artykuł wymiany handlowej? Kto
będzie bronił instytucji, której korzenie
podgryza rak demoralizacji politycznej?

Trudno sobie wyobrazić trwały
ustrój bez należytej reprezentacji
narodu, bez jej kontroli. „Ale po-
wiedzmy wyraźnie:
jeżeli system reprezentacyjny ma trakto-
wać na równi trzy miljonykuładśoi żydow-
skiej z całym narodem, który państwo stwo

rzył i za państwo ponosi odpowiedzialność,
to taki system w dzisiejszych warunkach
utrzymać się hie może.

Zagadnienie' wydzielenia żydów jest
coraz aktualniejsze. Z każdym rokiem bę:
dzie nabierało siły. Kto nie chce tego zro-
zumieć i chce utrzymać dotychczasową po-
zycję żydów albo przez to, że kurczowo
broni ich praw w imię „demokracji”, albo
zabezpiecza ich stanowisko pod płaszczem
dyktatury, ten tylko zaostrza zagadnien'e
żydowskie. у 

-
mieli brać udział w jutrzejszych de-“
monstracjach i mieli przemawiać.

Aresztowanie obu znanych przy-
wódców komunistycznych w przed-
dzień demonstracyj w Hyde Parku
wywołało wielkie wrażenie oraz o-
bawy, że spowoduje to ataki komu-

Rozgory-
czenie wywołuje również odmowa
Mac Donalda przyjęcia w parlamen-
cie delegacji bezrobotnych. Decyzja

ta wyrażona została w piśmie, prze-
słanem przez Mac Donalda do komi-
tetu wykonawczego „marszu głodo=
morėw“ i oglosozna dziś w prasie,

komunistyczny charakter całej im-
prezy i stwierdza, że nie może po-
móc bezrobotnym, wobec czego ka-
„tegorycznie odrzuca prośbę wysłu-
chania delegatów.
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dowej', za pomocą stosowania mo-
| tywów ludowych.

Po szkolnych
posiłkowania się formami klasyczne-
Imi, fuga, symfonja, zatrzymał się
|Karłowicz na swobodnej formie po-
ematu symfonicznego o typie, usta-
lonym przez Ryszarda Straussa.
„Powracające fale",. „Odwieczne pie

bo |śni: pieśń 0 wiekuistej tęsknocie,
pieśń o miłości i śmierci i pieśń ©
wszechbycie”, „Smutna opowieść,
„Stanisław i Anna Oświęcimowie" i
wreszcie „Dramat na maskaradzie”
oto tytuły dzieł symfonicznych Kom-
Poe

uż same tytuły nasuwają myśl o
literackich programach, jako zało-
żeniu kompozycji.

Nie są to jednak dzieła ściśle mó-
wiąc programowe, w każdym razie
nie są to dzieła opisowe.

Treść jest ściśle muzyczna, dają-
ca się łatwo odtworzyć dźwiękowo.
Karłowicz nie miał w sobie nic z
epiką, narratora, lecz był poetą, |i-

zie filo-
zoficznvm. Na dnie jego poematów
symionicznych leży treść bardzo 0- 

W. piśmie tem MacDonald podkreśla| £

Cry już zaopatrzyłeś Się

w bony jałmażnicze „„Caritasi
 

Stany Zjednoczone są tak po-
ważnym czynnikiem w życiu ekono-

micznem światowem, że załamanie

się ich gospodarczego rozwoju, któ-
rego jesteśmy świadkami, musiało się

odbić silnem echem we wszystkich

państwach, a zwłaszcza w Europie.
Nie więc dziwnego, że rozwój wy-

padków w Ameryce jest pilnie ob-

serwowany przez kierowników

państw i ekonomistów. Trzeba wie-

dzieć, że życie amerykańskie rozwi-

ja się w innej skali niż europejskie

i wymaga zastosowania innej miary

przy jego ocenie, a zwłaszcza zjawi-

ska gospodarcze mają specyficzne

warunki. Do osobliwości tych należy

niezwykłą i doniosła rola, jaką tam

odgrywają banki w życiu przemysło-
wem i finansowem kiraju, rola nie-
znana w Europie.

Polityka pieniężna amerykańska
jest czynnikiem głównym w awantu-
rze, którą może historja nazwie
„Drugą Rewolucją Amerykańską”,
ale, ktćra na razie nosi skromniejszą
nazwę „The Nev Deal“ (Nowa Ak-
cja). Lecz rewolucja to może zbyt
mocny wyraz? Nie zdaje się jednak.
Gwałtowność nie jest kryterjum re-

wolucji. Elementem istotnym jest
przewrót istniejącego porządku.

Widzimy, że okres wolnej płacy,

wolnej ceny, wolnej produkcji, zbli-
ża się ku końcowi. Przypuścić moż-
na, że era wolnego pieniądza i dnie
wolnego banku są policzone.

Zauważymy przytem, że dzi-
siejszy przełom gospodarczy uja-
wnił szczególną skandaliczność i
wielką słabość kapitalizmu współ-
czesnego — potęgę, hegemonję ludzi
pieniądza, manipulantów kapitałów
realnych lub fikcyjnych, częściej o-
statnich. Otóż, niema narodu bar-
dziej uzależnionego od finansistów

stawia sytuację w ten sposób: Ame-
ryka jest w ręku banków prywat-
nych. Wielkie instytucje bankowe
prywatne w New Jorku (Morgan,
Kuhn Loeb i t. d.) finansują wszyst-
kie główne przedsiębiorstwa w kra-
ju. Tylko jedna wielka spółka Ford
utrzymała dotychczas swoją nieza-
leżność, wszystkie inne musiały na-
ga się rdan Morgana lub

ilku innyc ów prywatnych.
Żadne wielkie przedsiębiorstwo nie
może, uzyskać potrzebnego kapita-
łu, podwyższyć kapitał zakładowy
lub wypuścić obligacje bez pomocy
banków, bo prywatne banki kontro-
lują rynek pieniężny i rządzą rynka-
mi walorów. Banki prywatne są pa-
nami życia i śmierci wszystkich spó-
łek amerykańskich. Ale na tem się
nie kończy tyranja Wall Street.
Dzielą banki kapitał spółek przemy-
słowych na dwie kategorje: akcje z
prawem głosu i bez tego prawa. Ka-
pitały uzyskuje się, rzucając na gieł-
dę akcje bez prawa głosu, a bankie-
rzy zatrzymują dlą siebie akcje z

„banków niedawno nabył spółkę sa-
mochodową, nie wydając na tranzak-
cję ani grosza. Puścił na rynek za
|przeszło 40 miljonów dolarów akcyj
jbez prawa głosu i z zysku od tej
'sprzedaży nabył akcje z prawem
| głosu. Mają w ten sposób bankierzy
|głos w przedsiębiorstwach i podpo-
| rządkowują je sobie
| Stąd pochodzą rządy banków w
ekonomii amerykańskiej. Mają one
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Najwięcej uporczywe
zaparcie

leczą szybko roślinne PIGUŁKI
KOWENA (Cauvin'a), tanie i przy-

jemne w użyciu.

Pudełko zawierające 30 pigułek —
zł. 2.35,

Do nabycia we wszystk, aptekach.

niż amerykański, W „L'Europe Wiou-,
мее Mauritz A. Haligern przed-,

prawem głosu. Naprzykład jeden z,

SUCHARD W
do nabysła vszędzie

  

WATERLD KISSNa

Na horgzoncie gospotdnrczym Amergki.
wielki wpływ na opinję publiczną,

polityków i klasę robotniczą. Przed

rokiem naprz. jeden z zasiadających

w biurze na Wall Street, zdecydo-

wał, że płaca będzie obniżoną w

przemyśle stalowym. Dotyczyło to

prawie miljona robotników, którzy

musieli się nagiąć do dekretu dykta-

torskiego tego człowieka. Śród ban-

kierów. Morgan należy do niezwykle

szczęśliwych w interesie i zupełnie

niezależnych. Dla większości nazwi-

sko Morgana jest symbolem pięści,

która trzyma za gardło gospodarkę

narodową. Jednak ta większość jest

bałwochwalczo  nastrojona wobec

ludzi o sukcesach materjalnych i

wielkich fortun i lubi być prowadzo-

ną przez ludzi silnych. [o też nawet

w czasie kryzysu i paniki, finanso-

wej, gdy ludzie byli gotowi odwró-

cić się od osób grających rolę w

spółkach bankowych, Morgana jed-

nak oszczędzono. Prezydent Roose-

velt zaprzągł rozhukane konie prze-

mysłowe do wozu, ale kierownicy

szalonej jazdy są wciąż jeszcze nie

skrępowani. Nic więc dziwnego, że

w: tych warunkach niezwykłych kry-
zys również niezwyke ciężko dot-

knął Stany Zjednoczone i sięgnął

głębiej w życie,
Nadmiar kredytu, zadłużenie bez

mierne instytucji publicznych i pry-
watnych, spółek i jednostek — są to
główne przyczyny marazmu amery-
kańskiego. W kraju, gdzie około 1

proc. ludności zatrzymuje 50 proc.
bogactwa zbiorowego, bezład mógł

wybuchnąć i skompromitować cały

organizm ekonomiczny i społeczny

wielkiego kraju. Jak dotychczas Ro-

osevelt nic nie uczynił, by złamać
potęgę banków zwane.

` R

BAZACROFoGOТОН»ХGADA DA

Zbyteczny wyjazd zagranicę! Zbyteczne
używanie zagranicznych wód mineralnych
i soli przeczyszczajcych. — Lepsze mamy
w kraju! WODA GORZKA MORSZYŃNSKA
i NATURALNA SÓL MORSZYŃSKA są
miezastąpionym lekiem w schorzeniach 20-

łądka, jelit, wątroby i nadmiernej otyłości.

Do nabycia w aptekach i a
1—11

GRO BDTEDODRDCDGOOECBODWDGoCI GER

Ma grzeczności nikt nie trac,
Chodzi o „pana”.

Nie o lego „Pana”, który podług

„Słownika języka polskiego“ M. Arcta jest

„arystokratą, władcą, oligarchą”, lecz o te-

go zwykłego, pospolitego, codziennego sza-

rego „pana“, którym codziennie wzajem-

nie się obdarzamy a stosujemy go w sto-

sunkach z prawdziwym „panem* (A la

Arct) jak i ze zwykłym nawet zamiataczem

ulic.
Bo tak się już złożyło, że Polak z na-

tury jest grzeczny, a zewnętrzny wyraz tej

swojej grzeczności daje tytułowaniem bliž-

niego per „pan”.
Nie można powiedzieć, że jest to tylko

pusty dźwięk, bez treści, bo treścią jego i
to miepoślednią jest właśnie owa grzeczność

i uprzejmość!
To też ucho każdego Polaka niemile

razi takie sobie obcesowe wywoływanie о-

czekujących na swoją kolej interesantów:

— Wiśniewski! — woła, wychodząc na
korytarz gołowąsy  skrobipiórek biurowy

albo zgoła woźny.

Wstaje starszy, poważny pan.

Po pewnym czasie znowu:

— Kowalska!
Wstaje starsza niewiasta, co prawda

widocznie „z ludu*, ale niewątpliwie „mat-

ka dzieciom“ i gospodyni, jak się patrzy.
— Ostaszewski!! ` ;
Wstaje, brzęcząc ostrogami, rotmistrz

ułanów,
Do miljon kroćset tysięcy

Czy takiemu panu korona z głowy
spadnie, jeżeli zawoła „panie Wiśniewski”,

„pani Kowalska* czy „panie Ostaszewski”?
Na grzeczności nikt nie traci — mówi

przysłowie, w pewnych jednak sierach wi-
docznie już nic do stracenia nie mają, sko-

ro trudno im zdobyć się na taki do niczego
nie obowiązujący akt uprzejmości w stosun=

 
24197/10/P.Z.A./1/34/25. | ku do nieszczęsnego „obywatela”. у

sobistych (i głębokich przeżyć.
„Wszystko to wraz ze skromnością

,nej czyni jego dzieła bardzo wymow-
nemi.

Do chwili ukazania się dzieł Kar-
łowicza nie było w polskiej literatu-
rze muzycznej utworów symfonicz-
nych, tak przejmująco przemawiają-
cych do duszy słuchacza.

Polski Strauss, Wagner i Czaj-
kowskiej w jednej o sobie!

Nie pierwszy to i nie ostatni raz,
przy leniwym nurcie muzyki pol-
skiej, twórczość jednego człowieka
musiała zastąpić pracę całych poko-
leń i vawiązać szereg węzłów, by
połączyć nas z ogólnoludzkim  do-
robkiem w tej dziedzinie.
Czemuż nie danem nam było, by

ten świetny talent okrzepł, usamo-
dzielnił się? Na jakie wyżyny mógł
on wynieść muzykę polską, gdyby
nie ta śmierć tragiczna w górach?

IW literaturze muzycznej pozo-
stały jego dzieła, jako smutny pom-
nik na grobie mieziszczonych na-

KsTi AKIAORECDOAAAi ` 8

Mieczysław Karłowicz
| Do ogólnego skarbca kuliury pol-
skiej wniósł jednak Karłowicz na-

właściwie próbach do szerokiej, wyrazistej linji melodyj strój szlachetny, męskiej zadumy nad
zagadkami bytu, którego może do
tąd brakło, bo nikt inny nie potra-
fił ująć go w kszałt tak artystycznie
wyrazisty.

dzielę najbliższą doskonałą sposob-
ność zapoznania się z dziełami Kar-
łowicza. W) sali Konserwatorjum od-
> się dnia tego uroczysty pora-

nek poświ y ięci wybitnego
muzyka. WykŠo й
pieśni „Rapsodja litewska”, „Od-
wieczne pieśni, iśliczny koncert
skrzypcowy, który obok Koncertu
Wieniawskiego i dwóch koncertów
Szymanowskiego, stanowi chlubę te-
go rodzaju muzycznego, wyjątkowo
w naszej literaturze muzycznej dob
rze reprezentowanego.

Nie wątpię, że sala na tym po*
ranku zapełni się po brzegi.

   dziei, zaledwie w części wykorzysta-
nych możliwości, ; :

d

 
Publiczność wileńska mą w nie- |

'ykonane zostaną prócz
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JAKA DZis BĘDZIE POGODA?
Cnmurao i mglisto, miejscami

deszcze. W ciągu dnia przejaśnie-
nie, zwłaszcza w dzielnicach po-
łudniowyca. Temperatura bez więk-
szych zmian, umiarkowane, na wy-
brzeżu dość silne wiatry z kierun-
ków zachodnich.

DYZURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

Augustowskiego — ul. Mickiewicza
Nr. 10 (telef. 9-16); Jurkowskiej : Кошес-

kiego — ui. Wileńska Nr. 8; Rodowicza —
ul. Ostrobramska Nr. 4 i Sapożuikowa —
ul, Zawalna Nr. 41 (telei. 7-99) oraz wszyst-
kie .s przedznieściach, prócz Śmipiszek.

WIADOMOSCI KOSCIELNE.
— Misje paratjaine w koście-

le W. W. SŚwiętycn. W kościele
W.W. Świętych dzisiaj rozpoczynają
się misje parafjalne i będą trwaly

€aiy tydzień. Zakończenie w na-
stępną niedzielę 4 marca.

Początek n bozeństwa: o godz. 6

prymarja, godz. 9 wotywa. Różaniec.

Praktyczne objaśnienie, godz. 11

suma z wystawieniem M. Sakra-

mentu. Nauka. Godz. 6 wiecz, Ка-

zanie Il i kazanie lili. Biogosławień-

stwo. N. Sakramentem. Modlitwy
wieczorne.
— Jubileuszowa pieigrzymka

do Rzymu. W aniach od 25 suarca
do 10 kwietnia roku bież. odbędzie

się jubileuszowa  pieigrzymka do

Rzymu, organizowana przez Zjedno-

czenie Katolickich Związków Polek.
Pieigizymka jednocześnie wezmie

udziai w obradach kongresu mię-

dzynarodowej unji Kat. Związnów
Kobiet.

Wobec tego, że zdołano uzyskać

zbiorowy paszport tylko na 20 osób,

Kotolicki Zw. Polek archidiecezji

wileńskiej zwrócił się do swoicn

czionkiń, ażeby chcące wziąć udział

w pielgrzymce, zgłoszenia nadesłały
natychmiast.

Koszta pielgrzymki wyniosą praw-
dopodobnie okoio 600 złotych.

Z MIASTA.

°° — Roztopy wiosenne. wsnuiek
ostatnio panujących odwiiży I dui

ciepiych zaczęty się gwaitowne I04:

tópy. Poziom wody w Wilji i Wilen-

ce wzrósł o kilkanaście Ceniyine-

trów. >

SPRAWY MIEJSKIE.
— Przecliwnu podwyżŁoźciiu

podatku loxaiowego precz Wi-

ienską izDĘ SKarbową. Zgudnie z
uchwaią osiatniego posiedzenia Ra-

dy Miejskiej Zarząd miasta wszczął

rokowania z izbą Skarpową w Spia-

wie wymiaru podatku lonalowego.

Jak wiadomo, wymiar tegoroczny

przewyższa bardzo znacznie wymia.

zeszioroczay i w większości wy-

padnow nie odpowiada opiacanemu

komornemu. W sprawie tej magi

strat zbiera obecnie materjały ала

opiacowania szczegółowego retera-

tu, ktory będzie przedmiciem obrad

najbiizscego posiedzenia Rady Miej-

Skiej. о

— Unormowanie komunikacji au-

tobusowej. Do Wilna przybył mąż
zaułania tirmy „Saurer“, inž, Bau-

mer, celem przeprowadzenia per-

traktacyj z wiadzami wojewódzkie-

mi i miejskiemi w sprawie komuni-

kacji miejskiej i zamiejskiej, P. Bau-

mer wczoraj odbył dłuższe naradyz

przedstawicielami Tommaka w Wil-
nie, poczem nastąpią pertraktacje

z władzami wojewódzkiemi.

Zaznaczyć musimy, iż „Saurer”
za wszelką cenę pragnie utrzymać

płacówkę wileńską i w tym celu
czynić będzie usiłowania, by nie-
tylko zatrzymać dotychczasową ko-
munikację miejską, lecz również

uzyskać komunikację zamiejską. |
— Reduścje w komunikacj

autobusowej Z dniem 31 marca
r. b. kończy się termin wymówień

całego peisonelu pracowników u-

mystowych w Towarzystwie Miej-
skich 1 Zamiej:kich Momunikacyj.
Sytuacja jednak do chwili obecnej
nie została jeszcze wyjaśniona. Nie-
wiadomo w jakich rozmiarach zo-

stanie przeprowadzona redukcja.

Uzależnione to jest w dużym stop-
niu od wyniku peitraktacyj z Ma-
gistratem.

SPRAWY WOJSKOWE.

— Drugi turnus rocznika 1912.
Pierwszy turnus rocznika 1912-go
wcielony został, jak wiadomo, w li-
stopadzie r. ub. Obecnie rozpocznie

się wcielenie części turnusu drugie-

go. Reszta poborowych, którzy pod-
czas poboru otrzymali kategorję „A”,
będzie wcielona w kwietniu. W każ-
dym razie wcielenie wszystkich

uznanych za zdolnych nastąpi przed
ri zęciem nowego poboru rocz-
nika 1913. Część poborowych która
nie otrzyma narazie wezwań do sta-
wiennictwa do pułków, zaliczona

będzie do kategoryj nadliczbowych

ZAMIAST TRANU
PRZY WYCZERPANIU OGOLNEM
iPOWIĘKSZENIU GRUCZOŁÓW

STOSOWANY JEST

SMACZNY

B użyCiU.
JECOROL
MAG.A. BUKOWSKIEGO
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KRONIKA. |
DZIENNIK

przemysłowo

Smutna rzeczywistość kładzie się

WILEŃSKI

Na gruzach 28 tysięcy placówek
- handiowych.

przednio i że większość ich uległa
SPRAWY KOLEJOWE. nieubłagalnie pomiędzy słowami a rozdrobnieniu. A więc proces, któ-

— Kolejowe inwestycje drogowe.
Władze kolejowe opracowały plan
robót inwestycyjnych na terenie wi-
leńskiej dyrekcji kolejowej, Nowy

kolejowych na przestrzeni 200 klm.,
zbudowanie kilku mostów i most-
ków oraz naprawienie kilku nasy-
pów kolejowych.

HANDEL I PRZEMYSŁ.

zagranicą. Firmy angielskie zamó-
|wiły w Wiłeńszczyźnie większe par-

| olchowego. Niebawem wpłyną za-
mówienia z Francji i Belgji. Obroty
drzewem w r. b. dojdą do kilku mil.
złotych. Spław drzewa będzie odby-
wał się rzekami granicznemi i Nie-
mnem, przeważnie do Prus Wscho-

dnich.

— Walne Zebranie Koła Pan
Ratowania Bazyliki wileńskiej.
W piąte« wieczorem w loaalu pała-
cu arcybiskupiego przy ul. Zaimko-
wej 8 oabyło się nadzwyczajae wal-
ne zgromadzenie człoakiń Koła Pań
Komitetu Ratowania Bazyliki wileń-
skiej. Obrady zagaił rektor Bazyliki
ks. „kanonik Cichoński. Następnie
dokonano wyboru przewodniczącej
zebrania, którą została p. Iwaeszkie-
wiczowa.

Z odczytanego sprawozdania z
działalności zarządu Moła wyaika,
że w okresie czasu od dnia 3 listo-
pada roku ubiegłego do dnia 23
b. m. zebrano na cele odbudowy
zogrozoaej świątyni 549 zł. 16 gr.,
co razem z poprzednio zebranemi
sumami stanowi 7312 zł. 86 gr.

zostaiy poszczegolae sekcje Koła.
Zapisało się do nich kilkanaście no-
wych członkiń, chętnych do pracy
nad zbieroniem funduszów na ie
moat katedry.

Pozatem postanowiono zorgani-
zować w roku biez. Dzień Bazyliki,
podczas którego będzie przepiowa-
dzoaa zbiorka aacków na remont
zagrożonej świątyni i zcstanie zor-
gauizowauych s.eieg imprez. Dzień
tea odbędzie siĘ w przyszłym mie-
siąCu.
W końcu dokonano wyboru Ko-

misji Rewizyjaej 1 w woinych wnio
skach omó»iuno kilka Spraw, prze-

Wa.nie wewnęlizoych.
— Walne zcoranie Związku

Polaków 4żiemi Kowieńskiej w
Wiiała odbędzie się ania 26 D. m.

o guaz. 8 m. 15 w lokalu lnstytutu
Baaeń Europy Wschodniej (ui. Ar
senal»ka B). .

Dia porządku dziennym: Sprawa
represyj puisnich w Litwie.
— Łwiązeń Pań Domu przyj-

muje zapisy ua KUiS горостесаоу-П
(szydełkowe, hafi, zdobienie DIElILNy,
roboty ozdobae).

Zojęcia rozpoczną się dnia 27 b.
m. O godz. 5ej w lokalu T-wa Kre-
dytowego (Jagieil.ńska 14). Zapisy
przyjmują się w dniu 26 i 27.Il od
godz. 5—6 tumże.
— Gimnastyka zdrowotna w

„ŠSokoie“, Murs gimnastyki zdio-
wotuej dia panów w wieku starszym

od lai 42, vtwaity będzie w tych

dniach w „Sokole'. Zapisy przyjmu
je sekretarz od 7—8 Wilenska 10.
Opłata za kurs wynosi 2 zł. mie-
sięcznie, Należenie do Sokoła nie
obowiązuje.
— Ł „ż3okoła”. W sprawozdaniu

z walaego zebrania w Sokole, za
mieszczonym w dniu 22 b. m opu-
szczone zosiaiy nazwiska czionków

Zarządu: naczelnika St. Jarockiego
Ikapelana ks. A, Mościckiego.

OLCZYTY.
Kazimiera  liiakowiczówna

[przyjeżdża do Wilna w najbliższy
|wtorek, by wystąpić w Związku Li-
|teratow. z wieczorem autorskim,
|Jest to oliarą naszej Laureatki na
rzecz Komitetu Ratowania Bazyliki
Wileńskiej, dla którego przeznacza
całkowity dochód z wieczoru. Bile-
ty codziennie w czytelni Rady Wil.
Zrzeszeń Art. Ostrobramska 9, od
6 do 8 wiecz.
— Posiedzenie Tow. Pedjatrycz-

nego odbędzie się dnia 26 bm, o go-
|dzinie 8-ej wiecz. w lokalu Kliniki
Dziecięcej USB. na Antokolu. Na po-
rządku dziennym: Pokazy chorych.
Dr. Kieljotisowna: O zapaleniach
mózgu u dzieci, Dr. Lidzka: Omówie-
jnie przypadku guza mózgu. Spo-
„strzeżenia z praktyki. )

! SPRAWY AKADEMICKIE.
—Sodalicja Marjańska Akademi-

„ków zawiadamia, że dziś o godz, 4.15
-popoł. w lokalu sodalicyjnym (Wiel-
|ka 64) odbędzie się zebranie Sekcji
| Uświadomienia religijnego.
— Z Koła Filozoficznego Studen-

tów U. S, B. W] poniedziałek o godz.
8 w lokalu Seminarjum Filozoficzne-
go (Zamkowa 11) odbędzie się IX-e
zebranie naukowe Koła z odczytem
p. Janiny Adolphówny p. t. „Auto-
nomja filozoficznej świadomości” (na

| podstawie teorji poznania R. Steine-
ira), Po referacie dyskusja. Wstęp
|wolny. Goście mile widziani.
| SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.

— Walne zebranie członków
Chrz. Zw. Zawod. Szewców odbę
dzie sią! w poniedziałek o godz. 1
w lokalu związku przy ul. Metropo-
italnej 1.

 

plan przewiduje zmianę podkładów|

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.|

Ma zebraniu tem skompietowane|

'iaktami Gdyby tak słowo wypo-
wiedziane z radosno-twórczego miej-
sca lub wydrukowane w  ołticjalnej
'konjunkturze umiało zmienić fakt
zatrzymać bieg rzeczywistości —
może wtedy posiadałoby jakąś od-
|powiedzialną wartość, ale słowo
|gziaża niejednokrotnie chwilę a fakt
|žiobi sobie drogę w życiu,

Tę przepaść pomiędzy słowami

— Obroty handlowe drzewem z |różowe; oceny naszego gospodar-|
|czeżo położenia a życiem notuje о-
jstatni zeszyt urzędowych „Wiado-

jodczytiujemy dane dotyczące świa-
,dectw przemysłowych 1932—1933.
|Gdy więc w roku 1932 wykupiono
jich 678,648, to w roku 1933 zanoto-
|jwamo wykupno tylko 650.071 sztuk.
|Różnica przeto ubytku w ciągu jed-
jnego roku 28.777 sztuk,

W. rozbiciu na świadectwa prze-
mysłowe i handlowe różnicą ta dla
pierwszej pozycji wynosi około 2.500,
dla drugiej 26.000.

Nie będziemy ściśli skoro nie do-
damy, że i te zakłady przemysłowe i
handlowe, które zdotały wykupić
świadectwa nie przedstawiają tej si-
ty gospodarczej, jaką posiadały po-

ry objął warsztaty rzemieślnicze,
gdzie cytrę, zwiększenia ilości zakła-
aów rzemieślniczych zainierpretowa-
no jako zjawisko pomyślne nie bio-
rąc pod uwagę procesu rozdrobnie-
nig — wziąć musimy pod uwagę w
warsztatach przemysiowych i han-
dlowych Udy tego momentu nie u-
|względnimy popeiniamy błąd zasad-
niczy.

A jak zapowiada się rok 1934?
| Zgoia niepomyślnie. Świadczy o tem
liczbą świadectw wykupionych na

tje drzewa sosnowego, osikowego i|mości Statystycznych” w którym 'rok 1934, Gdy w roku 1953 w grud-
„Mu wykupiono 277.501 sztuk to w
jgrudniu 1934 tylko 250,325 sztuk. A.
więc różmica wynosiła 24.000 sztuk,

MWiszystko wskazuje na to, że
gruzy naszych placówek przemysło-
wych i handlowych w roku bieżą-
cyim będą obłitsze i dotkliwsze. Czyż
to nie powinno zwrócić uwagi na-
szych czynników  odpowiedzial-
nych na różnicę pomiędzy ,„konjunk-
turalnemi' proroctwami a iaktami,
które nam odsłania rzeczywistość?

Żalewanie się falą nieszczerego
optymizmu pogłębia sytuację, gdyż
zasiania nam nakazy ratunku.

RÓŻNE.
— Amatorski Teatr Robotniczy.

| Dziś, staraniem Sekcji Teatralnej
j Chrześcijańskiego Uniwersytetu Ro-
jbotniczego — odbędą się dwa przed-
„stawienia amatorskie:

Pierwsze dla dzieci i młodzieży o'
jgodz. « popoł., na którem odegrane
jzostaną „Wicek niecnota', obrazek
ludowy M, Reuttówny i „Wiosna,
obrazek sceniczny B. Wrzosa,

Drugie dla starszych o godz. 7-ej
wiecz., na kiórem odegrane zostaną
„W starym dworze', obraz scenicz-
ny z roku 1863, w 1 akcie, Wandy
Ualeckiej i „Przybięda“, sztuka lu-
dowa w 2 aktach H. Ziołka,

, Powyższe przedstawienia odbędą
się w sali teatralnej Chrześcijańskie-
$o Uniwersytetu Robotniczego, ul.
Metropolitalna Nr. 1,

— Szopka bezrobotnych. Dziś o godz.
4 popoł. i 5 wiecz. w Małej Sali Miejskiej,
ul. КойзКа 3, odegrana zostanie dwa razy
„Szopka Bezrobotnych” Stanisławy Nowa-
kówny w rozszerzonym zakresie, z nowemi
scenami.
— Zarząd Zakładu Św. Antoniego

podaje do ogólnej wiadomości, iż do-
chód z balu p. n. „Śledź karnawało-
wy” w: dniu 3, II. wynosił 275 zł,

Komitetowi Opiekuńczemu Za-
kładu za ofiarną pracę w urządzeniu
tej imprezy e „Bóg zapłać”
w _ imieniu chowanek składaj
Ss. Ss. Seralitki, ®
— Ostrzeżenie. Zarząd Stowa-

rzyszenia Kupców i Przemysł, Chrze-
ścijan w Wilnie dowiedział się ostat-
mio, że na terenie Wilna nieznani
osobnicy, wykorzystując dobre imię

| Stowarzyszenia, zbierają datki w
,gotowiznie i w naturze na głodującą
, ludność Wileńszczyzny.

Zarząd Stowarzyszenia Kupców i
Przemysł, Chrześc. komunikuje, że

| zbiórki takiej nie inicjował i nikogo
„nie upoważniał do zbierania. Zgła-
szających się osobników należy za-
trzymać i dostarczyć władzom poli-
cyjnym.

EE

Przy cierpieniach s i
Gedanii błon apicł do Tikri i SE
plektycznych, naturalna woda gorzka „Fran-
ciszka-Józeła" zapewnia łagodne wypróż-
nienie bez nadwyrężenia się. Zalecanaprzez
lekarzy.
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OWEJ,

Na srebrnym ekranie,
ZABAWKA.
Roxy i Pan.

Ze wszystkich filmów reżyserji Wa-
szyńskiego w sezonie ubiegłym ten jest sta-
nowczo najlepiej wyreżyserowany. Jest tam
sporo udanych kawałków, razi tylko trochę
takieodsłanianie kolan, różne dessous'y, a
cała pikanterja w niesmacznymamerykań-
skim stylu. Dekoracje Ratmila dobre, na-
strojowe, poprawny montaż, kuleje cokol-
wiek chwilami dźwięk i są za ciemne zdję-
cia. W. sumie wrażeń film udany technicz-
nie. Najsłabszą stroną jest scenarjusz. Już
to zawiązanie intrygi z tem, znalezieniem
się Loulou w aucie starego lowelasa jest
zbyt naiwne, wprost niesmaczne.

Z aktorów najlepszy Bodo i w grze i
charakterystyce, Gucki i Marr wypadli ra-
czej blado. W; epizodach doskonały jest
Biegański. Nowy nabytek ekranu polskie-
go, gwiazda rewji fotogenicznych „Kina”
Alma Kar, zadebiutowała niezbyt udatnie,
jest bowiem zamało fotogeniczną i zbyt już
widać w niej debiutantkę

Spectator,
TT mmm оннна -

DZIś OSTATNI DZIEŃI
Czy wiesz, że za

35 groszy w
KINIE „RUZMAITOŚCI*,

Ostrobramska 5,
zobaczyć możesz

program z 3 części?
1 część

na ekranie:
„TAJEMNICA NOCNEGO

KLUBU*.
z Adoliem Menjou w roli gł:
Groza tajemnicy

Genjusz śledczy
Zemsta z za grobu

oto treść tego porywającego filmu.
I część

na scenie:
ZAGADKA XX WIEKU

Fenomenelny jasnowidz-telepata

ANATOL GRIGO.
" III część

na scenie:
„CHORA KASA",

| arcywesoły sketch w 1 akcie.
Pamiętaj więc, że cały
ten bogaty program
możesz zobaczyć za
35 groszy tylko

KINIE „ROZMAITOŚCI”,
a śpiecz się, bo dzić ostatni dzień. 

Teatr I muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka, Dziś teatr

czynny będzie dwukrotnie: o godz. 4 popo-
tudniówka — współczesnej komedji Deval'a
„Steiek“. Ceny propagandowe.

Wieczorem o godz. 8 wyborna sztuka
Feketego „Pieniądz to nie wszystko”.

We wtorek premjera „U mety” K.
Roztworowskiego.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Ciesząca
się wielkiem powodzeniem i odznaączająca
się wytwornym humorem operetka Stolza
„Dzidzi” ukaże się dziś na przedstawieniu
wieczornem. Początek o godz. 8.15. Zniżai
ważne,
— Dzisiejsza popołudniówka w „Łułni”.

Dziś o godz. 4 popof. ujrzymy powszechnie
lubianą operetką tierve „Nitouche'”. Ceny
miejsc zniżone.
— Poranek dla s! ch, dzieci i mło-

dzieży w „Lutni”*. Dziś o godz. 12.30 cie-
sząca się niebywałem powodzeniem ko-
medjo-bajka „Staś—Lotnikiem”. Niezwykle
interesująca i pełna humoru akcja, balet
R. Goreckiej Ksenią Rubom na czele,
czynią ze „Stasia—Lotnika”* barwne i efek-
towne widowisko.

 

 

—Loda Halama wWilnie wSaliKon-
serwatorjum. Jak się dowiadujemy, w dn.
1 1 2 marca r. b. odbędą się w Wilnie dwa
gościnne występy słynnej tancerki Lody
sialamy, uroczej śpiewaczki Niny Urudziń-
skiej, znanej wszystkim z filmów „Puszcza”
1 „Valac na kółkach”, oraz barytona op.
La Scala Jerzego Czaplickiego, Będzie to
ostatni występ L. Halamy w Polsce przed
udaniem się w podróż artystyczną po Ja-
ponji,
— Poranek Symioniczny. Piąty pora

nek symłoniczny, który odbędzie się dziś
w poł, w Sali Konserwatorjum (ul. Końska
1), poświęcony będzie kompozycjim Mieczy-
sława Karłowicza, jako w 25-tą rocznicę
zgonu tego twórcy. Bogaty program, zło-
żony z najlepszych dzieł znakomitego kom-
pozytora, wykonają: Wil. Orkiestra Symio-
niczna, oraz soliści Zotja Bortkiewicz-
Wyleżyńska ((śpiew), Herman Solomonow
(skrzypce). Dyryguje Adam  Wyleżyński.
Słowo wstępne wygłosi Witold tiuliewicz.
Bilety po cenach nie podwyższonych naby-
wać można w kasie Konserwatorjum od
godz. 10 r. BY 7]

POLSKIE RADJO WiLNO.
Niedziela, dnia 25 lutego.

9,00: Czas. Muzyka. 10.00: Nabożeń-
stwo. 11.57: Czas. 12,10: Kom. meieor.
Poranek symf. z Filharm. Warsz. 13.00;
Aud. muzyczna z objaśnieniami. 14.00: Au-
dycja dla wszystkiah. 15.00; „Wiosenne
zwalczanie szkodników w sadach* — od-
czyt. 15,20: Koncert. 16.00: Słuchowisko
dla dzieci. 16.30: Pięśni Moniuszki (płyty).
16.45; Kwadr. liter, 17.00: „Całoroczny plan
pracy gospodyni wiejskiej” — odczyt. 17.15:
„Co tańczy i śpiewa wieś wileńska?" Wy-
konawcy: Chór Białoruski pod dyr. Teodo-
ra Matwijca i orkiestra wiejska Adama
Wincela z pod Miednik, 18.00: Słuchowisko
(„Stefek” — Deval'a). 18.40: Muzyka z
płyt. 1900: „Ciotka Albinowa mówil”
19.15: Odc. pow. 19,30: Radjotygodnik dla
młodzieży. 19.52: Koncert życzeń (płyty).
20.25: Transm. zawodów hokejowych z
Krynicy. 21,05: „Tylko dla brydżystów” —
feij. 21.20: Wesoła fala lwowska. 22.50:
Wiad. sport. 23,00: Kom. meteor. 23.03:
Muzyka lekka.

 

Poniedziałek, dnia 26 lutego 1934 r.
1,00: Czas, Muzyka. 11,50: Fragmenty z

op, „Gejsza”. 11.57; Czns 12.05: Muzyka po-
pularna (płyty). 12.30: Kom. meteor. 12:35:
Nowe płyty muzyki tamecznej. 15.15: „Chal-
lenge 1934“ 15.40; Komcert dla młodzieży

yty). 16,20: Pieśni. 16410: Francuski. 16.55:
tecital 17.15: Recital. 18,00: „Rozwój nar-

ciarstwa w Polsce“ — idezyt 18.20: Muzy-
ka lekka. 18,40: „Historyk literatury, a kry-
tyk“ — 19.25; Kom spartowy. 20.00: Kon-
cert. 21.15: „Ogrody sa bą” — felj,
21,30: Muzyka lekka, 22.00: Słuchowisko:
„Obiad w  Iwanhor:te" — fragm. z pow.
„Wita“ Tadeusza Miicińskiego. 22.40: Mu-
zyka taneczna. 23.00: Kom. meteor.. 23,05:
Muzyka taneczna.

Z ZA KOT.AR STUDJO.
Ca zawdzięczamy kulturze antycznej?
Pod takim tytułem w ramach niedziel-

nych audycyj dla "wszystkich prof. Stefan
Srebrny zapowiedział cykl pogadanek, któ-
rych z korzyścią słuchać mogą szerokie
siery radjosłuchaczy. Dzisiaj o godz. 14-ej
prelegent zajmie się „Myślą religijną i filo-
zoficzną” starożytnych.

Głosy wsi wileńskiej.
W niedzielę o godz. 17,15 rozgłośnia

wileńska transmituje, na całą Polskę barwną
audycję regjonakną p. t. „Co tańczy i śpie-
wa wieś wileńska?'' W audycji biorą udział:
chór białoruski pod dyr. Teodora Matw'jca
i orkiestra wiejska z pod Miednik. Pro-
gram zapozna radicdkobozy z twórczością
ludową w muzyce i pieśni,

Dla sportowców i dla brydżystów.
о godz. 20,25 w niedzielę transmitowa-

ny będzie interesujący reportaż z zawodów
hokeyowych w Krymicy. A bezpośrednnio
t tym reportażu p Janina Warnecka z
arszawy wygłosi tefjeton, który z pew-

nością zanteresuje licznych w Wilnie mi-
łośników bridża. W programie poniedział-
kowym sportowe tematy poruszy o godz.
15,15 p. Bogusław Pilmiak, mówiąc o chal-
lenge'u, zapowiedztanym na rok bieżący,
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„Dzień Kowieński* Nr, 42 (II.
1934) aonosi: 20 lutego o godz 9-ej
wiecz. w wielkiej auli uniwersytetu
W. W. odbył się wiec studentów,
zwołany przez komitet wykonawczy
związku litewskich organizacyj aka-
demickich na znak przeciwko aresz-
tom Litwinów w Wileńszczyźnie.

Na wiec przybyło około 500 stu-
dentów, przeważnie zorganizowa-
nych korporantów.  Przemawiający
na wiecu studenci w gwałtownej
formie występowali przeciwko Pola-
kom w Litwie. W, wyniku wiecu
przyjęto szereg rezolucyj, domagają-
cych się zamknięcia szkół polskich
w Litwie, przerwania subsydjów
szkolnictwu polskiemu i t. d.

Wiec zakończył się o godz. 11
wiecz. Opusczający gmach uniwer-
sytetu studenci zaczęli się gromadzić
na rogu ul. Mickiewicza i Duonelai-
tisa. Następnie grupy studentów w
liczbie ok. kilkuset osób, śpiewając
pieśni patrjotyczne, ruszyli ul. Mic-
kiewicza na Al. Wolności w kierun-
ku Starego Miasta. Przechodząc mi-
mo księgarni polskiej „Stella”, z

Nr. 10426

 

TWY.
Jak się odbyły demonstracje antyposkie w Kownie, I

tłucząc szyby w drzwiach wejścio-
wych. Kilka osób chwyciło znajdu-
jący się w pobliżu na bulwarze cięż-
ki żelazny kosz na śmiecie i cisnęło
nim w wielką szybę witryny. Kosz
wpadł po przez szybę wewnętrz,
tłucząc nadto marmurowy blat, sto-
lika, Kilkanaście osób z tłumu wtar-
gnęło do cukierni i wszczęło awan-
turę.

Napad na cukiernię wywołał po-
płoch wśród licznie zgromadzonej
publiczności, która w pośpiechu za-
częła opuszczać lokal.

Od cukierni Perkowskiego $rupy
studentów ulicami 16 lutego i Duo-
nelaitisa ruszyły ku gmachowi S-ki
„Omega“, przy ul. Orzeszkowej 12,
gdzie mieszczą się instytucje t-wa
„Pochodni”', redakcje pism polskich
„Dnia Kow.“ i „Chaty Rodzinnej”,
Zjedn. Studentów Polaków U. W.W.
iin. Wznosząc wrogie okrzyki, tłum
zatrzymał się, Zaczęto rzucać do ©-
kien gmachu wielkie odłamki płyt
cementowych dla brukowania chod-
ników.

Jeden z pocisków, rzuconych do tłumu rzucono kilka pocisków, tłu-
cząc jedną z górnych szyb witryny
księgarni. W. dalszym ciągu skiero
wał się tłum ku cukierni p. A. Per-
kowskiego. Niebawem zaczęto ci-
skać kamieniami do szyb cukierni,

„Dzień Kowieński'* Nr. 42 (11.1934)
w uzupełnieniu notatki o aresztach,
dowiaduje się, iż wyrokiem komen-
dantą wojennego została skazana na
grzywnę 1.500 It. z zamianą na 3 mie
sięcy więzienia, sekretarka zarządu

„Liet. Žinios“ Nr, 42 (П.1934): 16
lutego, w dzień litewskiego święta
narodowego w; miejscowości Smelty
na obszarze kłajpedzkim, urzędnik
pocztowy Laukżenis pragnął wraz z
synem  wywiesić sztandar litewski
przy swem mieszkaniu. Gdy ojciec z
synem dokonali tej czynności, na u-
licę wybiegł właściciel domu Namo-
witz, wymyślając obu Litwinom i za-
braniając im wywieszania sztandaru.
Sztandar został jednak powieszony.
Nazajutrz o zmroku Namowitz wraz
z siostrą rzucił się na młodego Lauk-
żenisa, obalił go na ziemięi zaczął

„Robotnik“ podaje poglądy sana-
cyjnegc organu nauczycielskiego w
kwesti: popularyzacji policji wśród
ludności:
— „Tak więc czytamy, że nale-

ży urządzić w szkołach wykłady ©-

 

Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

4 leūskiego“.
Zamiast wieńca na grob š. p. Marji

Szokalskiej — A. Kucharzewski składa na
oe dla bezrobotnej inteligencji
3— złote.

KRONIKA POLICYJNA.
— Wyrwanie torebki damskiej

na ul. Gimnazjalnej, Nocy ubiegłej
na ul. Gimnazjalnej p, Janinie Kwa-
śniewskiej (Kalwaryjska 49) skra-
dziono torebkę, zawierającą 7 zł.
Stwierdzono, że kradzieży dokonało
trzech osobników. Jednego z nich,
Kazimierza Siotkina (Sierakowskie-
go 23) już zatrzymano. Dwóch in-
nych o nieustalonem nazwisku po-
licja poszukuje. Torebki z gotówką
nie znaleziono.
— Po miesiącu aresztu za posia-

danie narzędzi złodziejskich, Tatiu-
mow Józef (Kominy 18) i Krzyża-
nowski (zauł, Kowieński 4) za posia-
danie narzędzi złodziejskich w po-
staci wytrychów zostali ukarani
przez Starostwo Grodzkie 30 dniami
bezwzględnego aresztu.

WYPADKI.
— Zatrucie nieświeżą rybą. Pogotowie  orazp. B. tkowaki, który o godz. 18-ej

zobrazuje rozwój napofjarstwa w Polsce.

Ratunkowe przywiozło do itala Sawicz
Łazowską Benedyktę (Gar! a 1) z obja-
wami zatrucia nieświeżą Stan zdro-
wia Łazowskiej jest bardzo ciężki.

licerów policji, które miałyby za za-i

górnego piętra, potłukł szybę w lo-
kalu redakcji „Dnia Kowieńskiego”.
Najbardziej ucierpiał lokal „Chaty
Rodzinnej”.

Po północy w Aleksocie w apte-
ce i mieszkaniu prow. P, Mikulicza

Pozatem zrobiono użytek z kijów,wytłuczono 3 szyby.

Dokoła aresztów Polaków w Jeziorosach.

jezioroskiego t-wa  „Ošwiata“ p.
Miarja Chludzińska, Jak wiadomo, 8
lutego została u niej zarządzoną re-
wizja, w wyniku której zabrano spis
członków towarzystwa.

Ekscesy antylitewskie w Kłajpedzie.

kłuć nożem. Rannego odwieziono w
stanie ciężkim do szpitala. Winnych
aresztowano. ć
Jak podaje Elta, w nocy na 16 lu-

tego zostały w Kłajpedzie zasmaro-
wane smołą szyldy szeregu państwo-
wych i prywatnych instytucyj, Na
szeregu domów i parkanów wyryso-
wano znaki swastyki z napisami
„Heil Hitler“. W pobliżu hotelu
„Wiiktorja“, gdzie całą noc płonie
lampa, zerwano skrzynkę pocztową,
To postępowanie wywołało wzburze
nie wśród miejscowej ludności.

KBA

ČIA TAS A AINS

Biedna droga.
danie „popularyzację policji w młó-
docianych umysłach”. Poza tem bez
pośredniem popularyzowaniem poli-
cji ma się zająć przedewszystkiem
historja, która winna obrazować dzie
je policji i wyjaśniać, że obecnie po*
licja stała się integralną częścią spo*
ieczeństwa'; ten sam postulat doty*
czy nauki o Polsce współczesnej. U+
cząc chemji i fizyki, należy mówić
o zastosowaniu tych nauk w policji.
Mało tego. Nawet podręczniki szkol-
ne mają szerzyć kult policjanta, przy
czem nie należy — broń Boże —
przedstawiać policjanta, który wy-
targał chłopca za uszy, ale tylko w
świetle „właściwem'. Matematyk
nawet powinien pomiętać o tym kul-
cie: ma dawać zadania o czasie spot
kania się dwóch idących naprzeciw
policjantów, którym zdarzyły się ja-
kieś nieprzewidziane przeszkody z
powodu spełniania różnych humani-
tarnych czynności”,

Nie wiadomo; wieleby to pomo-
gło. Najlepszym sposobem populary-
zacji policji, by ludzie widzieli, że
zajmuje się ona przestępcami.

Egzaminy maturalne

Kuratorja szkolne okręgów na-
ukowych podjęły przygotowania do

ralnych, które w r. b. odbędą się w
ciągu miesiąca maja.

Tegoroczne egzaminy matural-
ne odbędą się według starego re-
gulaminu,bowiem reforma świadectw
dojrzałości przewidziana jest dopie-
ro po zakończeniu reorganizacji
szkolnictwa. średniego i utworzeniu
liceów nowego typu, : 2

według dotychczasowego systemu, —

przeprowadzenia egzaminów  matu- |   
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Z KRAJU.
Wybory samorządowe w pow. Lidzkim.
LIDA (Pat). Zarządzeniem staro- ,28 lutego — w' gminach rudańskiej

sty powiatowego zostały ogłoszone ,i sobotnickiej, dn. 1 marca — w gmi-

wybory do zarządów gmin wiejskich nach żyrmuńskiej, bielickiej i za-

w powiecie lidzkim w następujących
terminach:

| błockiej, dn. 2 marca — w gminach

iwieńskiej i lipnickiej i dn. 3 marca

Dnia 26 lutego r. b. — w gminach r. b. — w gminie dokudowskiej,

lidzkiej, białohrudzkiej i wawiór- | Dnia 26 b. m. w sali Starostwa

skiej, dn. 27 lutego — w gminach odbędzie się posiedzenie budżetowe

bieniakońskiej i werenowskiej, dn. !Rady Powiatowej powiatu lidzkiego.

Piękne zapowiedzi wydziału drogowego
urzędu wojewódzkiego.

Wydział Drogowy Urzędu Woje- |łami naprawiać i budować nowe

wódzkiego w b. r. postanowił na te- |drogi, celem podniesienia walorów

renie Wileńszczyzny wybudowaćna|turystycznych Wiileńszczyzny, oraz

przestrzeni 100 klm. drogi bite.

Urząd Wojewódzki, dbając o roz- |przez
gospodarczegopodniesienia stanu

spieniężanieracjonalniejsze

wój sieci komunikacyjnej na Wileń- produktów.

szczyźnie, postanowił wszelkiemi si-

Trzydniowy kurs przysposobienia
rolniczego.

LIDA (Pat). Dnia 23 b. m. zosta-|
kurs | dzienie zakończony  trzydniowy

przysposobienia

i K. R.

rolniczego w Tro-

kielach, zorganizowny przez O. T.O.

|
|
I

Dnia 28 b. m. odbędzie się w Li-

konferencja spółdzielni mle-

czarskich z terenu powiatów lidz-
kiego i szczuczyńskiego.

Zajście we wsi Łuczaje.
* Na terenie wsi Łuczaje w rejonie

Kozłowszczyzny w mocy usunięto
katolicki krzyż a ustawiono prawo-

sławny. Ponieważ ludność polska

katolicka krzyż ustawiła zupełnie
legalnie, więc w dniu 20 b. m. usu-
nęła nieco dalej prawosławny, a na
to miejsce ustawiła nowy krzyż ka-
tolicki, W] trakcie ustawiania krzy-
ża doszło do awantury, lecz iudność
katolicka mimo przeszkód: ustawiła

Parter ulg.2,05 TEATR -KINO

ROZMAITOŚCI
SALA MIEJSKA

Ostrobramska 5

 

Dziś o godz. 6-ej
wiecz. inaugura-
tyjna Premjera!
w swej najnow=

szej kreacji

słynny piosenkarz ParyżaL
E
I

 

Dziś

JUTRO PREMJERA

DZIŚ.

Groza tajemnicy. Genjusz Śledczy.
Zemsta z za grobu w najsens-€y|-
niejszym filmie obecnego sezonu pt:

SENSACJA.. Żagadka XX w.

«ZDOBYĆ CIĘ MUSZĘ»
Bziś o godz. 12, 2 I 4ej pp.
wobec wielkiego powodzenia

OSTATNI DZIEŃ
w 2-ch kinach 99

euseNusz B Q D O, zuń PocoR

krzyż, przy którym stanęła warta|

złożona z włościan.

"Lae i. prenomerojcie!
najlepszy i najtańszy polski tygodnik

ilustrowany

„istracja Polska“.
do nabycia we wszystkich kioskach.

NA
SCENIE;

Koncentracja narciarska odwołana.
Wczoraj mieliśmy z trudem zor-

z przeszkodami.
Wyniki tych biegów podamy ju-

tro w kolumnie sportowej. Oblicze-
nia wyników trwały wczoraj do
późna w nocy, gdyż na starcie sta-
nęło sporo zawodników.

Zawody zostały zorganizowane
dzięki wytężonym wysiłkom pp. kpt.
Ostrowskiego, kpt. Reliszki i kpt.
Kóniga.

Koncentracja narciarska, wobec
złych warunków śnieżnych, została
wczoraj wieczorem odwołana.

Z
SAMOLOTY LITEWSKIE NA

Ostatnio nad granicą polską w
okolicach Łoździej, Porżecza, Olkie-
mik i Oran zauważono przeloty sa-
molotów litewskich.

10 LITÓW KARY ZA

Z pogranicza donoszą, iż, jak się
zdaje, po raz pierwszy władze admi-
nmistracyjne litewskie ukarały trzech

|napastników Litwinów, a mianowi-

cie K. Diślanisa, G. Bajrunisa i Ant.

„Franka z Olity, ktėrzy brali udzial

w biciu Polaków. Kary te wyniosły

DALSZE EKSCESY ANTY

Ze Święcian donoszą, iż w mia-
steczku Uciany niewykryci sprawcy

wybili szyby w polskiej aptece oraz
rzucili łzawiącą bombę do po- 

 

wszechnej szkoły polskiej, Policja

— Balkon 35 gr.54 ar,

DZIENNIK WILENSKI |

"SPORT.
Dzisiejsze imprezy sportowe.

WĄ Wilnie nie mamy absolutnie

nic ciekawego, bo jedynie w Ośrod-ganizowane, a raczej przeprowadzo-
ne dwie tylko konkurencje, wcho-|ku o godz, 17 odbędą się finałowe

dzące w bogaty program koncen-|mecze w ping-ponga o mistrzostwo

tracji narciarskiej przysposobienia| Wilna.
wojskowego. VWĄ Sollefea odbędzie się otwarty

Odbyły się biegi sztafetowe i|konkurs skoków o- mistrzostwo

świata z udziałem skoczków Polski.

W. Krynicy o godz. 20 odbędzie

się mecz kohejowy Polska—Niemcy.

W całym kraju projektowane są

zawody narciarskie, a w Zakopanem

odbędzie się zimowy zjazd automo-

bilowy.
Program imprez jest więc bardzo

skromny.
Czekajmy więc wieści telegra-

ficznej z Krynicy i z odległej Szwe-

cji. : 

 

POGRANICZA.
NASZEM POGRANICZU.

W/ rejonie Porzecza przez pewien

|czas krążył nad pasem granicznym

samolot wojskowy litewski.

POBICIE POLAKA!

od 10 do 25 litów z zamianą do 5

dni aresztu. (Są to bodaj pierwsze

skutki represyj polskich. Fakt ten
|świadczy, że zalecana stale przez

|nas metoda najskuteczniejsza jest w
|stosunku do Litwinów.)

POLSKIE W LITWIE.

„litewska wszczęła w tej sprawie
„dochodzenie.

Rozpowszechniajcie
bony jałmużnicze „Caritasu".

O zabawnychi nienotowanych dotąd;
przeszkodach w audycjach radjowych dó-|

nosi prasa londyńska. W pewnej rodzinie|

zamieszkałej na przedmieściu Twicken-|

ham zauważono w ostatnich tygodniach

różnego rodzaju przeszkody w czasie słu- |

cania audycyj radjowych Nie były to

już zwykłe pomruki i miauczenia, przy-

pominające zażarte walki kotów, lecz!

pieszczotliwe słowa miłosne, szeptem wy-

mawiane przez tajemniczy głos niewieści,
które zastępowały chwilami normalną au-/

dycję, żenując wprost słuchaczy, gdyż

czyniły z nich mimowolnych niedyskretnych

powierników cudzych tajemnic i zwierzeń.

Od czasu do czasu słychać było, lecz znacz-

nie mniej wyraźnie, odpowiedź, udzielaną

przez głos męski.

Słuchaczom zgotował aparat radjowy

jeszcze drugą niespodziankę: pewnego dnia

transmisja została nagle przerwana, a no-

wy głos niewieści oznajmił dobitnie: „Miło
mi donieść panu, że pańska żona wydała

na świat ślicznego chłopczyka — i że

wszystko jest w najlepszym porządku”.

Orędzie zostało powtórzone przez kilka

dni następnych, ze zmianami w doniesieniu

co do płci i ilości noworodków. Rėwno-

cześnie zakochani w dalszym ciągu po-

wierzali swe tajemnice sercowe głośnikowi.

|m O1 A

INTROLIGATORN'A

A. TWIERLYŃSKIEGO
Mostowa Nr.l Tel. Nr.1244

——- Przy|muje  ——
zamówienie na wszel-
kie roboty drukarskie

BROSZURY,jOKÓLNIKI,
TABELE. PLAKATY”
ZAPRO- BILETY

SZENIE|WIZYTOWE,

AFISZE, KSIĘGI,

 

 

i różne książki do OPRAWY 
  

Krotochwilne kompjikacje margų
Položenie bylo nie do zniesienia i ro-

dzina, u ktėrej wydawaly się niesamowite

objawy, odnioslo się do Britisch Broadca-

sting Co, która po długich przeszukiwa-

niach i badaniach ustaliła, że pozaprogra-

mmowe rozmowy pochodziły od telefonu

pewnej kliniki lekarskiej, położonej w po-

bliżu, Pierwszy głos niewieści był głosem

córki dyrektora, która wkrótce wyjdzie za-
mąż. Drugie były głosami pielęgniarek, któ-

re telefonicznie informowały rodziny pa-

cjentek o pomyślnych przebiegach wyda-

rzeń w klinice. Jak się okazało, transmisja

przez radjo doznawała zetknięcia z siecią

teleioniczną.

Giełda
WARSZAWA (Pat). Przedgiełda. Do-

lary 5,31. Dolary złote 9,02. Ruble 4,71.
Czerwońce 1,10. Pożyczka budowlana 41,80.
Dolarówka 53,75. Inwestycyjna 108,25. Sta-
bilizacyjna 57,75. Dilionowska 80,50. War-
szawska 60,75. Śląska 61,75.

WARSZAWA (Pat), Giełda. Dewizy:
Beigja 123,62 — 124,13—123,51.  Holaadja
357,30—358,20—356,40. Londyn 27,07—27,21

—26,93. Nowy Jork — nie notowany. No-
wy Jork kabel 5,33—5,36—5,30. Oslo 136,15
136,80—135,50. Paryż  34,94—35,03—34,35.
Praga 21,98—22,03—21,93. Sztokholm 137,70
—140,40—139,00. Szwajcarja 171,43—171,86
—171,00. Włochy 45,85—45,97—45,73. Ber-
lin 210,40. Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe: Pożyczka budo-
wlana 41,75. Inwestycyjna 108. Konwersvj-
na 57,50. 5 proc. kolejowa 55,25. 6 proc.
dolarowa  68,38—68,50.  Dolarówka 53,75.
Stabilizacyjna 57,75—57,38—58,38 (drobne)
4 1 pół proc. L. Z. ziemskie 52,50. 8 proc.
warszawskie 53,50—54,25—53,88. Tendencja
dla pożyczek niejednolita, dla listów cokol-
wiek słabsza.

Akcje: Bank Polski 86,50. Cukier 17—
16,25. Starachowice 10,55. Tendencja nie-
jednolita.

Dolar w obr. pryw. 5,31.
Rubel 4,71.
Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do-

larowa 67,50. Dillonowska 797/s. Stabiliza-
cyjna 96,50. Warszawska 59. Śląska 60,50. <
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 PRZYJMĘ 1

66 w roll inspektora po-

„Taiemnica Nocneėo klubu
Oraz najnewsze dodatki dźwiękowe.

Od środy dn. 21-1i
gościnne występy słynnego jesnowidza-telepaty ANATOLA GRIGO.

«CHORA KASA»

 

arcywesoły sketch. Rzecz
dzieje elę w ambulatorjum.

a:

lieji u'ubieniee kobiet
ADOLF MENJSU

SENSACJA.. Zagadka XX w.

 

AN KIEPURA
Maurice Chevalier mocz

Wersja francuska Polskia piosenki; Marcela Helisz.

w śpiewno-

Dla młodzieży dozwolone. Ceny zniżone.

PAN: i

w kinie „PAN“
Genjalna w filmie „Frjana* największa aktorka świata

ELŻBIETA BERGNER
jest wprost fenomenalną w najnowszym

przeboju: miłości,

„KATARZYNA

 

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

wy p. tiCAS
INO

Wielki

/

  

KURSY MATURYCZNE

WIEDZA”
KRAKÓW, STUDENCKA 14/1.

przygotowują w drodze korespondencji, zapo

ująco opracowanych skryptów, programów i m

o 2 na lekcjach zbiorowych:

3) z zakresu 4-ch kl. gimn.

4) do egz. z 7-u kl. Szkoły Powsz.
1) do egzaminu dojrzałości gimnazjum

2) do egz. z 6-ciu kl. gimn.

zdrady i

WIELKA"
W roli Cara Plotra III-DOUG. FAIRBANKS įr.

erotyki

  

ZELSKA I ALMA

| to prawda straszniejsza od wyobraźal.

„RÓŻ

Muzyka Bronisław Kaper.
Wszystkie honorowe bi'etv bezwza ednla niewsżne. Seanse: 6, 8 i 10,15.

„Piękny jest świat”

 

Y“LI
KAR __Początek o godz. 2-ej.

JUTRO PREMIERA w kinie „ROXY
Film potężniejszy niż „Czemp*,
ciekawszy, niż „Zaledwie wczoraj”

p. t. «U Li CA»

2 niezrównscą SILWJĄ SIDNEY

DZIŚ POCZĄTEK o GODZINIE 2-ej. OSTATNI DZIEŃ.

film Wielkiej Artystki

PRZADYRZZOZNIZU ооы

 

Kapitalna gra, Cudowne melodje.

Szczegóły |utro.

 

Hrabina Monte-Christo z BRYGIDĄ KEL
Olśniewająca wystawa.

 

boro)
odpowiednie budynki

m
dzierżawy poszukuję, częściowo urządzonej, lub

Okoliczna dostawa mleka od 2000 litr.
wzwyż, produkowanego wyłącznie ze słodkich
traw. — Oferty: „Szwajcar', Biuro Pietraszek,
Warszawa, Marszałkowska 115. 6384|
 

 

bez gotowania iKRUPNI
wy ziołowo korzennej.

Poleca Skład Apteczny

zapachów.

filtrowania
sporządzisz przy pomocy zapra-

Flakon 1 zł. wystarcza na 1 —3 litry wódki.

Władysława TRUBIŁŁY
WILNO, LUDWISARSKA 12, (róg Tatarskie|).
Tamże wody koleńskie na wagę 78 przecudnych

 

 

lidne i punktualne Obsługa fachowa.
Wilno, ul. Niemiecka 2 

Do wynajęcia 8 pokojo- Mieszkanie

 

 

2 pokoje do wynajęcia
ui. Miekiewicza 2 = 5

teie klubowe oraz przyjmuje wszelkie zamó-
Przy zakładzie tapicersko-dekoracyj*

nym została otwarta polerownia pod fachową

firma WŁADYSŁAW SZCZEPAŃSKI

nowoczesne

remontowane, słoneczne,

wszelkie wygody, parter,

cze Żyje?
— Mój Boże, dlacze-

poleca najmodniejsze ta- goż miałbym nie żyć? —

Łodzianin! pczeny-łóżka, odas, fo- pyta Zetkowski, zasko-

siłą, były współwłaściciel firmy B-ci Gabałów w już umarł.
Lodzi, specjalność na pianina i fortepiany, a — Ale dlaczego?
także przyjmuje wszelkie mebie do odświe- — Spotkałem — parę
żania we wszystkich kolorach. Wykonanie zo- dni temu Ypsylińskiego,

we luksusowe mieszka- 4 pokojowe ze wszelkie- й
nie, nadające się pod mi wygodami (łazienka,| Urzadza i zakłada nowe

klub lub biuro. ul. Ja- water) przy ulicy Pił-| Sady, ośrody handlowei
A> 7, dozorca sudskiego 7 (róg ul. Wi- ozdobne. SZ Ž sirdy

że. 452—: i iecia,| 0W0c0we, rania

mA ct pila aiš szkodników, czyści i do-

Do wynajęcia pokó prowadza do stanu

bezkach us ! Mieszk anie Aarhasowego, ai

niekrępującem wejściem| 5 koi. sęcja,| wskazówek i porad fa-

Sianas| EoŚadkawwyeJES,|chowyche Zgdoszęgia Kal
7 m 4. Ogłądać od 3-e]| jub u dozorcy. 4992 waryjska 12. m. 33. gr.4

WAĆ Ы ajAO)
Ł MIESZKANIE * współpracowników
adne 5 pokojowe, solidnie od-| intelig. do służby ze-

(wejście frontowe jak| Zakretowa 11 (dozorca rzenia ram pracy,
do kina) 483| wskaże). 494—0]| Panowie energiczni

od lat 25-iu zechcą

DO WYNAJĘCIA się zgłosić z doku-

mocą przystępnie i wyczer-

iesięcznych tematów, oraz

Uwaga! Ucmiowie kursów * koresepond. otrzymują co miesiąc, oprócz

matariału naukc wego,

szkolnego postępy uczniów.

tematy z 6-ciu głównych przedmiotów do opracowa-

mia. Nadto ohcwiązkowe kollokwja (egzaminy) badają 3 razy w ciągu roku :

Wykładają wybitne siły fachowe. Prospekty darmo. Opłaty b. niskie.

   

«uł „ы Świadectwa i referencje.
Łaskawe zgłoszeRia:

„nika Wileńskiego” dla S. S.

1 Rządcy-administratora £
sady poszukuję od zaraz lub 1 Kwietala rb.

= Śkiomaych warunkach. Odpowiednie wy-

kształcenie i długoletnia praktyka w kulturai-

nych uprzemysłowionych majątkach. Chlubne

fi  AKUSZERKI.
oc

$miałowska
przeprowadziła się

na ul. Orzeszkowej 3—12

    

   

PROSZEK
[Mieszkania

AGIATIE(IIYĄ |" PONOC
[(MIGRENO-NERVOSINĄ

ZUSUWA NAJUPORCZYWSZ!

BÓL GŁOWY
MIGRENĘ NEWRALGJĘ

BÓLE ZĘBÓW.
GRYPE; PRZEZIĘBIEMIA

BÓLE:ARTRETYCZNE,

STAWOWE KOSTNE: i rP

1930264TE WYRABIAMYGWFCSTAC

TABLETEK.
Ua aiUL

LOAL dai
p

do Administraeji „Dzien-
462—4

(róg Mickiewicza)
 

tamże gabinet kosmetycz
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so,
n usuwa _ zmarszczki, х

Obwieszczenie. ii kurzajki i wą- рО SKLEP

Podaje się do wiadomości, że w niedzielę] |gry.  W.Z.P. 48, 8323 LOKALE į !

dnia 25 bm., o godz. 4 pop, w sali Resursy || z mieszkaniem (w prze-

Rzemieślniczej w Wilnie przy ul. Es52, O|Inzm—==72255 ciaga 40 byl spožyw-

ie si ebramie udziałowców Sp. b. Ban- czy] lo wynajęcia

ła dla Heódlu i Rakedoł:: AKUSZERKA Pohulanka 25 u dozorcy.

WW interesie każdego udziałowca jest przy* sija) Al aissaaa :

bycie punktualne na zebranie, M. BRZEZINA | į 26 BY ;

ы mo pa, 2-ch wyst h|, :; o 2-c stawo

a Przeprowadziła się Zwie| oknach z3.abikacjanii "ZGINĄŁ PIES
я Górnośląsk. font. rzyniec, Tomasza Zana| padający się na każde! wilk w kagańcu skórza-

eg „Progress na lewo Gedyminvika przedsiębiorstwo, do z" sa ke

JAGIELLOŃSKA z,|| % Grodzka 27. W.Z,30% | najęcia, Wileńska 25 Odprowadziė za_ wyna-

pac. M. DEULL usm. | gins| GE i G| ska 3.
|197 KI

""Tyydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI.

 

 

Ža | mieszkanie
|. DO WYNAJĘCIA
lokal 8 pokojowy, po-
wierzchnia 500 metr,
w czem 2 sale:
metr. i 80 metr., ku-

chnia, piwnica, garaż,
pierwsze piętro. Na-
daje się na większe
biuro, zakład użytecz-

ciepłe,

   

          

   

  

rej. Wiadomość:
 

11-21.

POKÓJ

Nr. 13, dowiedzieć się
u dozorcy. 454—2 J

 

jem, słoneczne, z wszel-
kiemi wygodami, na 1-em

terze oraz na I-em pię-
trze ul. Piłsudskiego 23.
Wiadomość u dozorcy.

482

bez mebli,

odami w  H. S,

 

ferty w Redakcji

Ra domach prywatn /ch. d a A
475—1 Szyje płaszcze, suknie,į O OGRODNIK ORT

SYPIALNY

3-pokojowe
ze wszelkiemi wygodami,

słoneczne — п
Zwierzyńcu przy ul. Sta-

a

kiewicza 35 m. 3, telef.

ciepły słoneczny z uży-

 

DO WYNAJĘCIA

 

ewentualnie
małe mieszkanko ż wy-|

śródmieściu. | dzielna.
dla | Dziennika

 

|| PRACA |

Wykwalifikowana kraw-
cowa poszukuje pracy w

mundurki szkolne i bie-
liznę. Referencje poważ-
ne. Jagiellońska 3/5—38.

481
ności publicznej, in- || walnością S) AO, |
stytucję bankową, za-||wynajęcia. Uniwersytec- ta la o.| dzinach od 2—4.
kład naukowy lub gi-|| ka 9 m. 15. ч° оеpracy WSR|
mnastyczny,klub, ka- kiego, może samodziel-| ,, и
syno. Dominikańska POKÓJ nie zająć się domem i kierowniczka

dobrze znająca kuchnię,
może szyć. Ma dobre re-

Odmładzanie twarzy. Le-
czenie wszelkich wad

 

mię do gospodarstwa 40
uprawnej. Posada samo-

" Zgłoszenie do
„Wilezyński”  476

 

 

panienkę na posadę biu-
rową z kaucją hipotecz-
ną 3000 zł. zauł. Św
Jerski 3 m. 3 godz. 2—4,

Nasze dzieci,

Mały Jaś ogląda poraz
pierwszy ptaszarnię w o0-
grodzie zoologicznym i
dostrzega w niej zielone
papużki brazylijskie.

Tatusiu, czy to są
niedojrzałe kanarki?

O kim się mówi dobrze?
Iksiński spotyka na u-

licy Zetowskiego i wita
się z nim z oznakami
przerażenia i zdziwienia.
— Jakto, to pan jesz-

czony.
— Niech sobie wyobra-

zi, byłem pewien, że pan

który tak dobrze wyra-
żał się o panu...

СОСИ
OGRODNIK

wnętrznej poszukuje-
my z powodu rozsze-

mentami u naczelnika
biura w godz. od 11—
13 Jagiellońska 3 m.5

do majątku. Bliższych in-
formacyj udzielą pod a-
dresem: Wilno, W. Po-
hulanka 25, m. 4, w go-

POTRZEBNA
lub  kie-

rownik oddziału bibljo-
1.500teki z gotówką  

 

ż ferencje. Ś-to Jerski za-| złotych na zabezpiecze-
maaz mahoniowy utef 4-21. 491—1 | nie. Oferty pod „Oświa-

trzu, jak na wsi, 3 poko- okazyjnie do Sprze-| manaaczasuwaznua== LR do „admin. 5005

jowe mieszkanie z kuch-| dania — Antokol, ul.| | Ё ilefsk.
nią w ogrodzie, wolne od Holendernia 5 ROŽNE į =kKupnó ©
podatku lokalowegu, b.|Qglądaćodj10—2 upno
ciepłe i cały dzień sło- g sę PP: Sprzedaż

aeezne,"Biękeyczość, |; ięszkaia3 pokojo-| MOJIM PIĘNNOŚCI |" —=
ną, tut śludadu. Ul. So- | we. odremontowane, z Oddział Paryskiej f-mya© lu

kola 20. (Źwierzyniec,| elektrycznością, słonecz- : ь ж
tuż za kościołem). 447-4| ne, z ogródkiem, w ład- «KEVA» bad. ryś wgra a |

nej i zdrowej dzielnicy, ul. Mickiewicza Nr. 37 , damską, stoliki do sza-

Dowynajęcia po 50 zł. miesięcznie, ul. telefon 4-57 chów i kart. Kalwaryj-

2 mieszkania 4pokojowe|Antokolska 35—14 u przyj. od godz, 1l-ej do A ZA
z kuchnią i przedpoko-|właściciela. 470—0 Lej po południu. — RJ

 

Ё ž i = ki
iętrze orazna parterze, | 2 pokoje bez mebli, z tą Masaž CZE śr peiliai d
1, Piłsudskiego 29. Wia-|wygodami.  Zygmuntow- т 2" |nik z niedużym kapita-

domość u dozorcy. —2| ska 18 m. 4. 487—1 łem Wileńska 16 m. 10

Do wynajęcia 2 mieszka- G0 POdACZU #
nia 4 ys A Potrzebne s
ne, suche, ciepłe z wszel- energicznego z kaucją
kiemi wygodami na par- 2 pokoje lub poręczeniem, przyj- Szczenięta

jamniki do sprzedania.
Podgórna 3, m. 14. |

474,

ENNDESTEISĖ

Kaulo
| czarny kilo 12 zł.
! żółty kilo 10 zł
{ p

ZWIEDRYŃSKI
Wileńska 36 tel. 1224.
 

"YTFYYTTTTYYTYWTYYTYTTY"

Wszystko dla klijenta.

Nowobogaccy kupują
meble do salonu. Po dłu-
gich  korowodach pani
M. decyduje się wresz-
cie:

—Podoba mi się to
urządzenie w stylu Lud-
wika XV, tylko krzesła
są za wysokie.

— Nie szkodzi, sza-
nowna pani, możemy
wybrać mniejszy numer,
może Ludwika XIV?

L О ЕНННН*

OKAZYJNIE wyboro-
we SARDYNKI

pól kilowe pudełko
13 sztuk 3 zł. 50 gr.
240 gramowe puaeł<o
8 sztuk 1 Zł. 8! gr.
160 gramowe pudełko
5 sztuk 1 Zł. 35 gr.
Duże pudexo Szpro-

tów 85 gr.

poleca
ZWIEDRYŃSKI,

(| Wileńska36, tel. 1224. |
Kiełbasa wiejska,  klg.
2.40, oraz wędliny p. Fie-
dotowiczowej, po cenach
naprawdę najniższych,
poleca Wł. Czerwiński,
Wileńska 42  (vis-d-vis
pl. Orzeszkowej).

 

Psa kiinumie-
sięcznego ku-

pię
pointer lub dog. Zgło-
szenia do  Admini-
stracji „Dziennika“
pod literę „E. J.“ 484

PLAC
do sprzedania 968 m“
przy ul. Szeptyckiego.
Dowiedzieć się ul. Pił-
sudskiego 16-b. 478—1

SPRZEDAJE SIĘ

WYLĘGARNIA

„Buckeye“. Wilno,
Karpacka 17—1,

ul.
486

DOMEK
o 2 mieszk. z elektrycz-
nością, około 200 s. kw.
własn. ziemi, do sprze-
dania. Tr. Batorego 5
(b. Połocka 53). - 495—0

Kosztowna nauka.

— Uczył się pan szo-
ferki? Co to pana
kosztowało?

— Osiemnašcie tysięcy
franków.

—Jakto, aż tyle?
— No tak, 150 fran-

ków szkoła a 17.850 fran
ków trzy auta.

DOM NOWY
o 2-ch mieszk. 3 pokojo-
wych do — sprzedania.
Dow. się: ul. Stara 43,
u właściciela. 43—4

TE
* Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAWJAKITOWICZ,
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