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Opłata pocztowa uiszezoaa ryczałtem,

Rok XVIII. Wilno, Niedziela
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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.

w niedziele od 12 do 13-ej.
„Dziennik Wiieński" hodzi 

Telefon Redakcji,

Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 de 16 i od

20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do Z0-ej,

codziennie.

 

  
  

  

   

OPAR.

Cena numeru 20 gr.

"Hr. 61

 

  
 

zagranicą 8 zł.
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przezyłką pocztową Z. 4 gr. ae

tekście (6 lamowe)35gr. za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia
€yfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 25 proce. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmientane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Terminy

    

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY NIEDZIELNY DODATEK.
 

W niedzielę
dn. 4 marca
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W drugą rocznicę šmierci  

  

 

   

  
   

    

X. BISKUPA

„

    
W dniu imienin

41 P.
KAZIMIERZA MIŚKIEWICZA

dnia 5 marca r. b. odbędzie się nabożeństwo żałobne w kościele Św.
Ducha (po-Dominikańskim) o godz. 9 rano.

O czem zawiadamiają ŻONA i SYN.

Najpoważniejszą spółdzielczą instytucją bankową w Polsce jest
CENTRALNA KASA ————0 ©
 

 

ma SPÓŁEK ROLNICZYCH

kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę

I sprawie publicznej.

istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzpiitej.

wytwórców—drobnych rolników, a temsamnem łagodzi

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE

| j| daje całkowitą pewność zwrotu wkładów

e
skutki kryzysu rolniczego.

Wiino, Mickiewicza 28 tel. 13-65.

i najwyższe oprocentowanie.

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-
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zużytkowuje wkłady z wielką korzyscią dla Interesów

mujemy nietylko korzyść dla siebie, ale służymy także

 

PARYŻ. (Pat). Na wczorajszempodkreśla dalej mówca — przeciw-
posiedzeniu komisji spraw zagra-,na jest powrotowi Habsburgów. Na
nicznych Izby Deputowanych wygło-|tem samem stanowisku stoją Anglia,
sił przemówienie minister spraw za-|Mała Ententa i kraje bałkańskie.
granicznych Barthou. Mówca ©- Dalej miń. Barthou omówił swe
świadczył na wstępie, że rząd nie |rozmowy, prowadzone ostatnio z
powziął jeszcze żadnych decyzyj w |min. Edenem. Min. Barthou zwrócił
sprawie ewentualnego uregulowania |uwagę ministrowi Edenowi na groź-
długów  międzysojuszniczych.  Na-|ne objawy rozwoju organizacyj para-
stępnie min. Barthou omówił propa- |militarnych niemieckich, Minister
gandę hitlerowską na terenie mię-|Barthou poddał krytyce plan angiel-
dzynarodowym. Co się tyczy sytua- |ski, który nie uwzględniając okresu
cji w Austrji, to mówca podkreślił, prób, doprowadziłby do rózbrojenia
że Francja jest zdecydowana bar-| Francji i do zbrojenia Niemiec, które
dziej niż kiedykolwiek zapewnić za-|już w pierwszym roku  osiągnęłyby
chowanie traktatów pokojowych i|przewagę nad Francją pod względem
utrzymać niepodlegiość Austrji. Fran |jilości armat i czołgów. Plan ten po-
cja zdecydowana jest w kwestji au-|zatem nie daje żadnych gwarancyj
strjackiej wprowadzić _ politykę |zastosowania sankcyj w razie na-
współpracy, uważając, że zagadnie- |paści, gdyż przewidziane w tym
nia austrjackie winny być traktowa- |względzie konsultacje byłyby nie
ne w płaszczyźnie międzynarodo- |wystarczające. Min. Barthou przed-
wej, podczas gdy Niemcy chciałyby |stawił min. Edenowi niebezpieczeń-
uczynić z tego zagadnienia sprawę jstwo, na jakie wystawiona byłaby
polityki wewnętrznej. Francja [Wielka Brytanja przez dozbrojenie

KLUB NARODOWY
Dziś, odbędzie się o godz. 5-ej wlecz. w sall własnej przy

ul. Orzeszkowej 11

Prof. WACŁAW KOMARNICKI
wygłosi odczyt p. t.:

Przesilenie Konstytucyjne oe Francji,
Karty wstępu wydaje Sekretarjat codziennie za opłatą 49 groszy.

 
 

 

WIEC MŁODZIEŻY NARODOWEJ
w sprawie prześladowań Polaków w Litwie

nie odbędzie się
Starostwo Grodzkie nie udzieliło nań zezwolenia.

 

Władysława Bandurskiego
Złotoustego Kaznodziei, Szermlerz> idel Niepodległości, Wieikiego Patrjoty I Bo-

jownika o Wolność Narodu, staraniem Komitetu Uwiecznienia Jego. świetianej

Pamięci, oraz Wojska odbędzie się w dniu 6-tym marca 1334 r. o godzinie 10-ej

rano w kościele garnizonowym Sw. ignacego uroczyste nabożeństwo żałobne, na

które zaprasza przedstawicieli Władz, Związków, Organizacyj i całe Społeczeństwo
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Min. Bórhou opolityce zagranicznej Francji

KWESTA NA TRZY PRZEDSZKOL

    

  KOMITET.

daubų | Nena zamist Gdy i  bidńskd.
Jak donosi berliński korespon-

dent „Kurj. Warszawskiego”, prasa
„|niemiecka podaje bliższe szczegóły |układ żeglugowy daje żegludze nie-

300000000000000000600360663 |
ugody gospodarczej z Polską, -pod-

| ważniejszy dla Niemiec układ pry-
watny, zawarty w ramach ugody
jmiędzy żeglugą polską a towarzy-
'stwami żeglugi niemieckiej w Ham-
|burgu i Bremie. Układem tym —
pisze prasa niemiecka — kończy się

| upośledzenie portów niemieckich
przez porty polskie, które tym ostat-

BERLIN (Pat). Minister propa-
| gandy Goebels wygłosił w Hambur-
|śu wielką mowę, w. której, broniąc
zasad odrębności organizacyjnej
Istronnictwa  narodowo-socjalistycz-

 

„Niemiec, które chcą doprowadzić
swe siły powietrzne do 50 proc. sił
powietrznych Francji Niemcy —
|mówił minister — posiadając lotni-
|etwo cywilne, mogą je bardzo łatwo
,przemienić w lotnictwo wojskowe i
jw ten sposób uzyskać natychmiast
| przewagę.

| Przemówienie min. Barthou wy-
| wołało bardzo dobre wrażenie w ko-
| misji.
| PARYŻ (Pat), Pertinax w „Echo
|de Paris" pisze, że exposć ministra
Barthou na komisji spraw zagr. było
jniezwyklę jasne. Francja znajduje
jsię w przededniu przedsięwzięcia
|definitywnej decyzji co do jednej z
dwuch altermatyw: albo starać się o
ograniczenie drogą międzynarodo-
wych umów wciąż wzrastających
zbrojeń niemieckich, okupując to
zmniejszeniem własnych sił i sprzę-
tu wojennego, albo też wzmocnić
środki obronne francuskie i podpo-
rządkować to wszystkim innym
względom. Publicysta podkreśla, że
najgorszem
zbrojenie Niemiec połączone z roz-
brojeniem Francji.

PARYŻ (Pat). Z Madrytu dono-
szą: Premjer Larroux utworzył dziś
|przed południem nowy gabinet, w
jskład którego wchodzą radykali —
| Larroux jako premjer, Salazar Alon-
| so — sprawy wewn., Hidalgo — woj-
na, Rocha — marynarka, Samper —
przemysł i handel, Estadella — pra-
ca, Guerra del Rio — roboty pu-
bliczne, Marraco — finanse; dwaj
republikanie niezależni: Pita Romero
—sprawy zagr. i Madariaga — o-
świata; jeden postępowiec Cirilo del 

 

kreślając przytem, jako punkt naj- |

Min. Goebels o wewnętrznym ustroju
Rzeszy i © stosunkach z sąsiadami.

rozwiązaniem jest do-'

 

Rozpoczynamy reklamowe dai
50%, najtźródlozakupu 50°/,
REKLAMOWE NIESPODZIANKI
BEZPŁATNE CENNE

REKLAMOWE
NIESPODZIANKI
otrzymuje każdy

30W B.-H. W. NOWICKI wieka:
Blellzna, Konfekcja, Galanterja,

Trykoteże

WŁASNA WYTWÓRNIA OBUWIA. *
Kalosze, Sniegowce, Des:czówki,
Pantofle ranne. — Proslry ogią-
dze nasza wystawy reki. niespodz.

[a i a Й

Od ii-tu lat istniejąca szkołu „ŻRÓ-
DŁO PRACY* z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haitu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz, 9 — 1.

Zarząd Rady ©entralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

św. Wincentego a Paulo.

OILEŃSKI
3 я i INSTYTUCJA UL. MICKIEWICZA 8. CENTRALNA
= | gras + ONE 4-45 — 8-16 TELEFONY 3-16 — 4-08
stopniu możliw: k :

brśteckte obrót od 40 d ЭВВ вЯiśieckicj roczny zót ю @
50.000 toma, które dotąd przełado-|j WARSZAWA — LIBDA `` — SUWAŁKI
|wywane były przez porty na pol-| —
jskim obszarze celnym (a więc|
| Gdańsk i Gdynia). A zatemniebez- BANK załatwia wszelkie operacje bankowe

pieczna dla portów - niemieckich Przekazy pieniężne do Litwy I Rosji:| konkurencja Gdyni, na którą tak
|uskarżały się Niemcy  ostatniemi
czasy, zostanie teraz przez nas sa- |[$

| mych usunięta. wkładyprzyjmuje

inkasuje

 

nego, zapowiedział, że z czasem zo-
stanie ono całkowicie wbudowane
w państwo, tworząc z nim jedną nie-
rozerwalną całość, Z naszymi są-
siadami zawarliśmy pokój, mamy

zamiar ustalić modus vivendi rów-
nież z pozostałemi państwami, Mi-| Vorwaets* organ niemieckiej socjal-
nister podkreślił ponadto, że jeszcze!demokracji na wygnaniu, ogłasza w
w bież, roku uchwalona zostanie or- |ostatnim swym numerze nader nza-
ganizacja stanowa mas pracujących.|mienny rozkaz wojskowej organizacji

Podróż Goemboesa
i Dollfussa do Rzymu.

RZYM (Pat). W! dniach od 14 teresie Europy prowadzą politykę
do 16 marca bawić tu będą jako go- |przymierzy regjonalnych, zmierzają-
ście rządu włoskiego premjer wę-|cych do rozwiązania zagadnień nad-
gierski Goemboes i kanclerz au-| dunajskich. Zaprzeczając pewnym
strjacki Dollfuss, Prasa włoska pod- |tendencyjnym pogłoskom, kursują-
kreśla, że podróż Goemboesa i Doll- |cym zagranicą, na temat tej wizyty,
fussa do Rzymu jest dowodemser- prasa włoska twierdzi, że podróż
decznych stosunków pomiędzy trze- | Dollfussa i Goemboesa stanowi gwa-
ma krajami, które nietylko we wza- |rancję pokoju.
jemnym interesie, ale również w in-|

Wychodzący w Pradze „Neuer 
 

 

Nowy incydent japońsko - sowiecki.
TOKIO. (Pat). Rząd japoń ki po-

lecił swemu ambasadorowi w Mo-
skwie zaprotestować u rządu so-
wieckiego w związku z nowym in-
cydentem pogranicznym, który miał
miejsce u zbiegu rzek Amuru i Sun-
gari „Według informacyj japońskich,
aeroplan wojskowy japoński, unoszą

| cy się nad terytorjum Mandżurji w
| pogoni za bandytami, był dnia 23 ub.

Lotnik japoński został lekko ranny
w plecy, Przedstawiciel japońskiego
ministerstwa spraw zagranicznych
oświadczył, że rząd japoński żąda
ukarania żołnierzy i ołicerów, pono-
szących odpowiedzialność za ten in-
cydent, oraz domaga się gwarancji,
że podobne wypadki w przyszłości
nie powtórzą się.

 
Nowy rząd hiszpański m. ostrzeliwany przez wojsko so-

W Charbinie odbywał się zjazd szefów
japońskich misyj wojskowych na Dalekim Wschodzie.

CHARBIN (Centropress), W tych wojskowych na Dalekim Wschodzie.
dniach odbywał się w Charbinie Na zjeździe omawiane były wszel-
zjazd naczelników japońskich misyj, kie kwestje dotyczące japońskiej

polityki wojskowej. W! obradach
SRZNUNNZNNNNKZENNNNNNNNNCWNNEWE |||; udział naczelnicy misyj: „Saito

Rio — rolnictwo; jeden agrarjusz|Ž Chailaru,Ochara <Mandżurji, Cu-
Cid — komunikacja; wreszcie jeden|CZia z Pogranicznaja i Mizajaki ze
liberał niezależny Alvarez Valdes—|Sachalina,
sprawiedliwość, )

 

BANK KANDLOOY S.A.
ZAŁOŻONY W 1873 R.

 

oraz do wszystkich miejscowości w kraju i zagranicą

oszczędnościowe

i na każde żądanie oraz depozyty na przechowanie

należności

oraz wynajmuje KASETKI (safes) w podziemnym skarbcu stalowym

wieckie z terytorjum sowieckiego.!

pod patronatem Tow. Pań
Miłosierdzia Sw. Wincen-
tego a Paulo będących.
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terminowe

w kraju i zagranicą

Powszechna służba wojskowa
w Niemczech.

hitlerowskiej, świadczący o tem, że
w rzeczywistości w Niemczech za-
prowadzono powszechną służbę woj-
skową i że ćwiczy się 17 roczników
w normalnych zupełnie szeregach
armji. Nikt nie może twierdzić, że
organizacja wojskowa Hitlera jest
prywatnem przedsięwzięciem partyj-
nem narodowych socjalistów, gdyż
na mocy obowiązujących dziś ustaw
organizacje hitlerowskie stanowią
składową część państwa niemiec-
kiego. i

Ogłoszony przez nowy  „Vor-
waerts' rozkaz: stawienia się do sze-
regów wydany został przez „Chorą-
giew 43“ w Królewcu, a wynika z
niego, że wszyscy zdrowi mężczyźni
w wieku od 17 do 35 roku obowiąza-
ni są do służby w organizacji woj-
skowej. Kto się dobrowolnie nie sta-
wi, traktowany jest jako sabotaży-
sta i zdrajca kraju i jest przymusowo
zaciągany. Rząd hitlerowski walczy
na drodze dyplomatycznej o równo-
uprawnienie w zbrojeniach, ale rów-
nocześnie to równouprawnienie bez
względu na zobowiązania traktatowe
Niemiec wprowadza w życie.

Wiemy, że przemysł żelazny w
Niemczech od chwili przejęcia wła-
dzy przez Hitlera, ożywił się w bar-
dzo wysokim stopniu, dowóz rudy
żelaznej, miedzi i innych metali
wzrósł bardzo znacznie, całą parą
pracują zakłady Kruppa i inne fa-
bryki broni, powstają wciąż nowe
firmy lotnicze i fabryki aeroplanów,
szkoły pilotów doprowadzone są do
doskonałości i szkolą wielką liczbę
lotników, fabryki chemiczne  fabry-
kują gazy trujące, organizacje woj-
skowe odbywają zupełnie regularne
manewry, jednem słowem — przygo-
towania wojenne Niemiec są w peł-
nym toku. Jeżeli Niemcy na drodze
dyplomatycznej nie uzyskają formal-
nie równouprawnienia w  zbroje-
niach, osiągną je w praktyce,  PP|
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Naród.
Dnia 23-go lutego r. b., w Bruk-

sell nazajutrz po pogrzebie bohater-

skiego i promiennego rycerską ucz-

ciwością króla Alberta I-go, syn i

następca jego, Leopold III-ci, przy-

był do Pałacu Narodu, t. j. do sie-

dziby parlamentu, gdzie, po odczy-

taniu przez prezydenta Senatu о-

świadczenia obu Izb, skierowanego

doń, złożył przysięgę:

— Przysięgam, że będę przestrze

gał konstytucji i praw narodu bel-

gijskiego, oraz bronił nienaruszalno-

ści obszaru.

Następnie wygłosił

szą swą mowę 'tronową,

wstępie oświadczył:
— Ród królewski belgijski pozo-

staje w służbie narodu Mam sta-

nowczą wolę niezapomnienia o tem

nigdy. Wszyscy Belgowie rozumieją

dobrodziejstwo tego ścisłego związ-

ku między narodem i królem.

Młody król powołał się tu na

wzór, przekazany mu przez ojca,

którego troską i onotą było, jak po-

wiedział, oddanie się sprawie naro-

du. Nie były to czcze słowa. Kiedy

Alert I-szy, po czteroletniej wojnie

światowej, wracał w listopadzie

1918 r. do ojczyzny, której ostatnie-

go wolnego skrawka bronił do u-
padłego, skierował swe kroki w

Brukselli również do tego Pałacu

Narodu, aby, jak oświadczył, zdać

sprawę narodowi z działań swoich
i wojska. Z biegiem lat zaś jak dzi-
siaj przypominają wszyscy, którzy

stykali się ze zmarłym królem, co-

raz dobitniej mówił on o służbie na-
rodowi jako o najwyższem zadaniu
obywatelskiem wszystkich Belgów,

włączając w to i siebie nietylko sło-
wami, lecz i czynami.

Z kraju, który zdobył sobie sza-
cunek całego świata swem  boha-

terstwem, z życia jego zmarłego kró

la, który był jedną z  najpiękniej-

szych postaci naszych czasów w ca-
łej pelni duchowego znaczenia tej

nazwy, z pierwszych słów nowego

króla, brzmi zatem donośnie naczel-
ne wskazanie.
— Najwyższem pojęciem życia

państwowego jest naród.
I nie jest to tylko coś przekaza-

nego niejako bezwładnie ;z przesz-

łości, chociaż i ten płaszcz wieków
wcale nie uchybia, a raczej zdobi,
lecz jest żywą, w naszych oczach

wyianiającą się, idącą w przyszłość
prawdą właśnie teraźniejszości i

przyszłości życia państwowego.
W) Polsce zrozumienie tej praw-

dy było bodaj wcześniejsze i głębsze

niż w znacznej części innych kra-

jów. [Wcześniejsze dlatego, że od
wieków naród, w ówczesnem poję-

ciu, powołany był u nas do stano-

wienia o swych .losach i do odpo-
wiedzialności za nie. Głębsze dlate-
go, że przez wiek z górą niewoli, nie

mając państwa, zdołaliśmy żyć w su-
mieniu własnem i w  budzącem się
raz w raz sumieniu świata i docze-
kać się zmartwychwstania państwo-
wego, dając świadectwo, że duszą

nieśmiertelną jest naród, a państwo
jego ciałem. Podwaliny tej prawdy

są przeto w Polsce zbudowane z e-
poki przeżyć, których nikt i nic nie
przemoże.

Po odrodzeniu państwowem, w

konstytucji z 17-40 marca, dotych-

czas obowiązującej, która ma liczne
niedoskonałości, nie zboczono jed-
nak z drogi, którą wiara polska
wskazywała, stawiając na samem jej
czele naród jako piastuna losów i
władzy Rzplitej.

Obecny zamysł zmiany konsty-

tucji państwa, wyrobu BB., odzna-

czający się nieprawdopodobną  nę-
dzą, nietylko prawa, ale także du-

chową, w całem podłożu pojęć o ży-

ciu państwowem, nie powiem: wy-

gnał, nie powiem: wytępił, ale po-
prostu... wyskrobał skrzętnie imię

narodu z podstawowych urządzeń

naszego życia zbiorowego. Kto, z

czem i do czego się bierze? Bywają

zabiegi, które czezną w chwili po-
częcia. Tak jest i tak będzie z tem
niewysłownie marnem _ podbiera-
niem się, jak podjadków do korzeni

starego drzewa, tak tu kiepskich u-

strojowców, a w zestawieniu z po-

wagą sprawy drobnoustrojowców, do

pojęcia i znaczenia narodu w życiu

Polski.

król pierw-

w której

Stanisław Stroński.
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man

(Miasto Watykańskie - KAP) Nie-
dawno, jak donosiliśmy, Ojciec św.
wystosował do kardynała Emanuela
Gongalves Corejera, patrjarchy Liz-
bony, obszerny list w sprawie Akcji
katolickiej. Nowy ten, pierwszo-
rzędnego znaczenia dokument  hi-
storyczny w sposób dobitny wska-
zuje najważniejsze obowiązki katoli-
ków w: chwili obecnej i dlatego na-
leży nieco bliżej z nim się zapoznać,

Do współudziału w  szczytnej
pracy Akcji katolickiej zasadniczo
powołani są wszyscy katolicy,
wszyscy oni bowiem, otrzymując
Chrzest św. i Bierzmowanie, stają
się żołnierzami Chrystusa i Jego
apostołami. Ponieważ jednak do tak
wielkiego dzieła jak  rechrystjani-
zacja społeczeństwa, której wpływ
dobroczynny odbija się również na
doczesnej szczęśliwości  poszcze-
nych ludzi i całych narodów, potrze-
ba odpowiedniego przygotowania,
nie mogą o tem zapominać członko-
wie Akcji katolickiej, a przede-
wszystkiem jej asystenci  kościelni,
że nie ilość lecz jakość członków
najwżniejszą odgrywają rolę, Sko-
ro należycie przygotowani żołnierze
Chrystusowi . rozpoczną  chrystjani-
zację życia w różnych środowiskach
społecznych, łatwiej tą akcję będzie
zainteresować masy i dla niej je
pozyskać. Tej akcji nie należy jed-
nak utożsamiać z akcją polityczną.

„Rozumie się — czytamy we

wspomnianym. liście, — że Akcja
katolicka, podobnie jak Kościół,
którego jest bezpośrednią współpra-
cowniczką, ma na widoku nie cel
matrymonjalny lecz cel duchowy. Z
tego też względu, tak samo jak kie-
rujący nią Kościół, który stoi ponad
i poza partjami politycznemi, nie
może Akcja katolicka z natury rze-
czy osłaniać sobą interesów po-
szczególnych grup, lecz zmierza do
uzysknia dla dusz dobra istotnego,
szerzy królestwo _ Chrystusowe
wśród jednostek, rodzin i społe-
czeństw oraz łączy pod swemi po-
kojowemi sztandarami, w doskona-
łej i zdecydowanej harmonji, tych
wszystkich wiernych, którzy pragną

li praw jest glosicielką.

DZIENNIK WILENSKI

Ojciec šw. o zadaniach
Akcji Katolickiej w dobie dzisiejszej.

g0, co przeczy prawom i zasadom
moralności, ale tę, która tych zasad

Zbędnem
byłoby wskazywać doniosłą wartość
wychowawczą takiej prasy skoro
wskazuje na nią doświadczenie co-
dzienne, jak, z drugiej strony, nie-
słychane zło, siane zwłaszcza wśród
miodzieży, wskazuje prasa zła,
częstokroć bardziej rozpowszechnio-
na niż prasa dobra, potwierdzając w
ten sposób słowa Chrystusa: „Filii
hunus saeculi prudentiores  filiis
lucis in generatione sua sunt“ (syno-
wie tego świata roztropniejsi są w
rodzaju swoim nad synów światłości
— Łuk. 18.8), A zatem prasie szkod-
liwej stanowczo przeciwstawić trze-
ba prasę dobrą, stosując starożytną
zasadę: „contrarią contrariis curan-
tur". Wyrażamy przeto życzenie,
by Akcja katolicka, ogniskując i u-
porządkowując szlachetne wysiłki
wszystkich wiernych, potrafiła o-
siągnąč to, że dobra prasa w tym
kraju wzmocni się i pomnoży tak,
jak tego wymaga konieczność, a na-
dewszystko, że do rodzin chrześci-
jańskich wejdzie dziennik, który
stanie się echem nauk Kościoła, a w
ten sposób jego cennym pomocni-
kiem”. ‘

Alby to nastąpiło, potrzeba jed-
ności, podporządkowania interesów
osobistych i regjonalnych intere-
som ogólnym, potrzeba pewnych po-
święceń.

„Zgodność zamierzeń i zjedno-
czenie wysiłków — mówi list Ojca
św. — jest warunkiem nieodzownym
do dobrego wyniku wszelkich po-
czynań Akcji katolickiej i samego
Kościoła. Czyż to nie było życze-
niem Pana Naszego i jakby testa-
mentem, śdy mówił do Śwych ucz-
niów: „ut sint unum” (aby byli jed-
no — Jan 17,22)? Czynimy więc
swą powinnošė glosząc žyczenie bo-
skie Odkupiciela, iby w tym naro-
dzie, zarówno kapłani jak i wierni,
zapomnieli wszyscy o sprawach
wszelkich, mogących dzielić ich w
rzeczach czysto doczesnych, a zjed-
noczyli się jak jeden mąż w tem
wszystkiem, co przyczynia się do współdziałać w świętej i doniosłej

pracy apostolskiej". Nie oznacza to
bynajmniej, by katolicy nie mogli
brać udziału w organizacjach o cha-
rakterze politycznym, o ile progra-
my tych organizacyj i działalność
przedstawiają dostateczną $waran-
cję uszanowania praw boskich i do-
bra dusz. ,„Akcja katolicka — pisze
dalej Ojciec św. — choć nie jest
działalnością polityczną w  ścisłem
tego słowa znaczeniu, ma przygoto-
wywać obywateli do uprawiania po-
lityki dobrej, natchmonej przede-
wszystkiem zasadami  chrześcijań-
skiemi, jedynemi, jakie mogą naro-
dom zapewnić pomyślność i pokój..."

Przystępując do  zilustrowania
poszczególnych dziedzin działalno-
ści Akcji katolickiej, Pius XI szicze-
gólnej uwadze poleca pomoc war-
stwom robotniczym: „Pomoc  nie-
tylko duchową, którą zawsze na
pierwszem stawiać musimy miejscu,
— brzmią słowa listu — ale także
materjalną przy pomocy tych insty-
tucyj, których specjalnem zadaniem
jest realizacja zasad sprawiedliwo-
ści społecznej i miłosierdzia ewan-
gelickiego'. Tego rodzaju organi-
zacje pomocy, choć słusznie mnożą
się w latach ostatnich, nie zawsze
owocne dają rezultaty, a dzieje się
to dlatego, że nie ożywia ich duch
szczerze katolicki i nie idą za wska-
zaniami dawnemi przez  Namiestni-
ka Chrystusowego, jak niedawno w
encyklice  „Quadragesimo anno",
która — jak pisze Papież — „ku
Naszemu zadowoleniu przyjęta zo-
stała jako drogowskaz nietylko
przez Akcję katolicką w różnych
krajach, ale także przez mężów
stanu”, ‘

Ponieważ nieznajomość zasad
Wiary zbyt często jest przyczyną, że
masy stają się łupem zręcznych lecz
przewrotnych agitatorów, jednem
więc z naczelnych zadań Akcji ka-
tolickiej jest szerzenie zasad nauki
katolickiej zarówno wśród młodzie-
ży, jak i nieuświadomionych osób

!

chwaly Boga i zbawienia dusz“.
Dla żołnierza Chrystusowego,

nigdy bardziej niż dzisiaj, chwila nie
jest wskazną na odpoczynek. W za-
męcie poglądów niepokojących u-
mysły, w ciągłej obawie wojny 1
walki domowej, wśród trosk i cier-
pień rosnących wraz z przedłużają-
cym się kryzysem, szczególnie po-
trzeba łaski jasnego umysłu. Jeśli
sytuacja jest ciężka a praca trudną,
tembardziej błogosławionem i obfi-
tem będzie owocobranie.

REPRESJE TRWAJĄ DALEJ. ,wicz został przez nich zraniony no-
Jak już donosiliśmy rząd litew- żem w plecy.

ski wydał zarządzenie zwolnienia z| Aresztowany w dniu 8 lutego p.
aresztów aresztowanych nauczycieli Leonard Woynarowski został w
polskich. Wiadomość ta niezupeł: | dniu 21 lutego przesłany etapem z
nie jest ścisła. Rząd litewski zajął więzienia uciańskiego przez Ponie-
w tej kwestji wykrętae stanowisko.|wież, Kowno i Wołkowyszki do
W dniu 1 jmarca w Kownie uka Szak, gdzie zakomunikowano mu

zał się Komunikat „Elty” (Litewskiej wyrok komendanta, skazujący go na
Agencji Telegraficznej) treści nastę- , wydalenie na przeciąg 1 roku do
pującej: jpow. Szakiowskiego za „polszczenie

„Niedawno rząd litewski zamknął| okolicy i podburzanie jednej części
kilka nielegalnych szkół polskich w ludności przeciwko drugiej”.
Poniewieżu. Śledztwo wyjaśniło, że w
szkołach tych posługiwano się róż-| DALSZE DOCHODZENIA

Wykretne stanowisko Litwy
w sprawie prześladowania ludności polskiej.

prywatni p. Antoni Fedorowicz z
Prejszagoły, śm. wędziagolskiej, i p.
Stefan Jagiełłowicz z Jurgiańc, gm.
kowarskiej.'*

Wypadki opisene przez „Dzień
Kowieński” dotyczą już okresu po
amnestji 16 lutego i są jaskrawym
dowodem jak komunikat urzędowy
litewski mija się z prawdą.

Fala prześladowań ludności pol-
skiej w Litwie nie ustała.

; & 8 :

Zapowiedziany na dziś w Wilnie
wiec Młodzieży Narodowej w spra-
wie ostatnich prześladowań  szkol-

nymi zabronionymi w Litwie pod-
ręcznikami i że nauczyciele werbo-
wali uczniów również z pośród lud-
ności litewskiej.

Zamykając szkoły władze admi-
nistracyjne skazały pewną ilość na-
uczycieli na karę grzywny. Niekto-
rzy z tych nauczycieli nie opłaciw-
szy kar odbyli areszt.

Wszyscy ci jednak nauczyciele
zostali amnestjowani w związku z;

„Pomimo to władze polskie nie-
zwłocznie zareagowały aresztowa-
niem litwinów 1 rewizjami w Wi-
leńszczyźnie. Prasa polska oskarża
rząd |lltewski, że trzyma w więzie-
niach nauczycieli polskich chociaż
w chwili obecnej nikt. z tych nau-
czycieli nie znajduje się w więzie-

niu“.
Tyle komunikat oficjalny.
Według informacyj, jakie nade-

szły do Wilna, sprawa przedstawia
się nie tak pomyślnie dla ołiar nie-
nawiści litewskiej. Tylko część
aresztowanych została zwolniona.
Na miejsce zaś zwolnionych przy-
były nowe ofiary prześladowania li-
tewskiego.

Oto „Dzień Kowieński* z dnia
1 marca r. b, donosi:

"ARESZTYW JEZIOROSACH.
W dniu 24 lutego w Jeziorosach

zostali aresztowani członkowie sek-
cji samowychowawczej miejscowego
T-wa „Oświata* pp. Herman But-
kiewicz oraz Karol i Zygmunt Miku-
towiczowie. Zostali oni skazani na2
miesiące więzienia lub 300 lt. grzyw-
ńy każdy. Tę samą karę otrzymał
aresztowany w dniu 8 lutego (patrz

ubiNr. 39 „Dnia Kow.') p. Stanisław
Marcinkiewicz. Wszyscy oni są
oskanżeni o napad i pobicie w dniu
21 stycznia p, Poderysa.. Ukarani w
dniu tym brali udział w obronie lo-
kalu, w którym odbywała się zaba-
wa polska, przed nieznanymi na-
pastnikami, przyczem p. Z. Mikuto- 
 

Z prasy.
„Społeczeństwo a „Państwo”.
W związku z przerostem idei pań-

stwowej pisze „Uułos Narodu:
„To pochłanianie społeczeństwa przez

państwo krzyżuje się nadto — co jest dla

katolików ważne — z przewodniemi myśla-

mi enc. „Quadragesimo anno",

Kto czytał gruntownie tę encyklikę Piu-

sa XI, był uderzony tem, że Papież stale

odróżnia „państwo” od „społeczenstwa”, i

że, podkreślając prawa panstwa do kontroli

nad całem życiem społecznem i gospodar-

czem, równocześnie jednak szczególną wagę

przykłada do „odnowienia' (!) usiroju spo-

łecznego, któryby działał swobodnie, a w

$ranicach „dobra powszechnego”, któryby

stanowił samorząd społeczeństwa w spra-

wach niepolitycznych.

I to stanowi właśnie najbardziej cha-
rakterystyczny moment, który wyróżnia

ideologję encykliki papieskiej od ideologji
faszyzmu, hitleryzmu, kolektywizmu rosyj-

skiego itp.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że roz-

wój stosunków w Polsce nie idzie po linji

wskazań encykliki. A to dlatego, że się dą-

ży jedynie do wzmocnienia i rozszerzenia

ingerencji państwa, kiedy naczelnem dąże-

niem powinno być organizowanie społe-
czeństwa w duchu jednolitości przez ustrój
korporacyjny.

Powiedział niemiecki socjolog katolic-
ki, Schwer (oczywiście jeszcze przed doj-

ściem Hitlera do władzy) pisząc o koniecz- dorosłych, Obowiązek katechizacji
rozciąga zatem Pius XI obok kapła-
nów także i na świeckich pod na-!
czelną dyrektywą biskupów i ich
reprezentantów. !

Omawiając dalej środki, przy po-;
mocy których katechizację takąna- |

studjowanie encykliki i innych do-|
kumentów _ papieskich,
encykliki  „Quadragesimo Anno",
pogłębianie chrześcijańskiej wiedzy|
religijnej, jak najszersze rozpo- |
wszechnienie dobrej prasy, wreszcie,

zwłaszcza czonego wyżej problemu”, С

ności pogodzenia społeczeństwa

stwem:

„So viel Gesellschaft, wie móglich; so
viel Staat, wie notwendig* (Niech będzie

tyle „społeczeństwa”, ile tylko można, a

„państwa” tyle, ile koniecznie potrzeba).
I to jest naszem zdaniem, najlepsza for-

leży prowadzić, Ojciec św. wskzuje: 'muła, na podstawie której można szukać
rozsądnego i trwałego rozwiązania  zazna-

Jawność.
„Gazeta Warszawska* podkreśla

doniosłą rolę, jaką prasa trancuska

z pań-;

wieść o dokonywujących się zbrodniach.

Jest wielkiem szczęściem Francji, że

doktryna „poszanowania władzy” nie za-

„kneblowala ust publicystom i dziennika-

'rzom  patrjotycznym, wywlekającym — па

| światło dzienne przestępstwa i zaniedbania,

|jakich dopuszczały się „wysoko postawio-

|ne osobistości”, niejednokrotnie przecież

zajmujące kierownicze w życiu państwo-

wem stanowiska. Jest wielkiem szczęściem,

że zgnilizna odkryta została jeszcze dość

wcześnie, kiedy jest czas na usunięcie zła i

przeprowadzenie niezbędnych w życiu pań-

stwowem reform. Swoboda prasy jest do

tej walki szczególnie skutecznym orężem—

najlepszym sposobem rozwoju świadomości

politycznej wśród najszerszych kół społe-

czeństwa.

Swoboda ta nie może być oczy-
wiście nieograniczona,

„Powinna być cenzura narodowa" —

jak słusznie pisał w „Wyzwoleniu* Stani-

sław Wyspiański. Ale powinna ona bronić

zasad najgłębszych, fundamentów moral-

nych, na których się byt narodu opiera;

nigdy zaś interesów poszczególnych grup

czy osób, w danej chwili wpływowe zaj-
mujących w państwie stanowiska. Jest rze-

czą jasną i niewątpliwą, że nie można do-

| puścić w druku ani do nieposzanowania re-

ligii narodu, ani do obrażania jego uczuć

moralnych, głoszenia haseł jawnie rozkła-

dowych. Natomiast jednostki poszczególne,
najwyżej nawet posiawione, oraz grupy po-

lityczne, będące u vładzy, nie powinny jej

| wyzyskiwać celem «:.bezpieczenia się przed
| swobodną krytyką rej działalności ze stro-
ny opinji publicznej. 

„Nadmiernie piękne”...
„Kurjer Poznaūski“ zamieszcza

| płac, jaleie prezydent Poznania p.
'Ratajski otrzymał z Niemiec, od
„dawnego, przedwojennego nadbur-
„mistrza Poznania d-ra Wilmsa:

„Do Pana Prezydenta miasta Poznania.

} „Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

| „Ze względu na stosunki przyjacielskie,

uroczystościami państwowemi 16 lu-| Dampiboot"',

i nadewszystko, głoszenie niezwykle odegrała i odegrywa przy wyświetle-|nawiązane pomiędzy naszemi krajami, daję

owocnej w skutkach scisłej jedności |niu afery Stawiskiego. By jednak. | wyraz pragnieniu, ażeby one i dla miasta

społecznej. należycie mogła wypełnić tę rolę j Poznaniaokazały się owocne.

O prasie czytamy w liście uwagi nie powinna być krępowana, mutsi| DA myśli składam Panu uprzejme

następujące: „Inną dziłalnością, | posiadać swobodę krytyki, pozdrowienia.

którą Akcja katolicka w tym kraju (Wi rzeczy samej, jawność życia poli-
— a także we wszystkich innych —jtycznego jest jedną z najpewniejszych rę- 2
winna otoczyć pieczą szczegėlną,|kojmi, zabezpieczających przed jego moral-į pozaslužbowy nadburmistrz >

jest działalność w kierunku utwo- |nem zwyrodnieniem. Jest to fakt, którego | „Kurjer Poznański!" dodaje do
rzenia i obrony dobrej prasy, zwłasz”joczywistość nie może ulegać wątpliwości, powyższego lakoniczną uwagę: |
cza codziennej, działalność, która, zwłaszcza dla wyznawcy nacjonalizmu, któ-| Pismo to jest znamienną ilustracją

„Dr. Wilms,

tajny radca regencyjny,

 

 
 

jeśli szeroko będzie przeprowadzo- |ry u podstaw swego poglądu na światmusi, | obecnej niemieckiej gry politycznej. :Jest

na, niezwykle owocne wyda rezulta- |mieć przecież wiarę w naród, w jego in- | ono wymowne tem, że jest — nadmiernie

ty. Za dobrą uważamy tę prasę,|stynkt nieskażony i zdrowie psychiczne, w ,piękne, że jest wprost — wzruszające...

która nietylko nie ogłasza nic takie- jego zdolność oczyszczającej reakcji na“ | 3 3

W SPRAWIE PRYWATNEGO
NAUCZANIA.

W, tych dniach byli badani przez
policję bezpieczeństwa nauczyciele

nictwa i nauczycieli Polaków na
Litwie został odwołany z powodu
nie udzielenia zezwolenia na odby-
cie wiecu przez Starostwo Grodzkie.

 

ZTLTWY
DLACZEGO ZOSTAŁ WYDAL ONY PROF, WOLDEMARAS?

Jak donosi z Kowna „Mem.
wydalenie prof, Wol-

demarasa nastąpiło skutkiem nega-

ijących uchwał
ipaństwa, jakie wydalony w czasie
lostatnim okazywał. Jak wiadomo,
iłormalnie prof. Woldemaras został
wydalony z powodu istniejącego od
„lat rozkazu komendanta miasta o
| wydaleniu jego do pow. Jezioroskie-
go. Pobyt. prof. Woldemarasa w
Kownie w czasie ostatnim władze

jedynie tolerowały, podczas gdy roz-
kaz komendanta mocy swej nie u-
tracił. Na miejsce wydalenia udał

tywnego stanowiska względem istnie|się prof. Woldemaras wraz ze swą
o bezpieczeństwie|żoną.

W najbliższych dniach zamierzał
prof. Wioldemaras wyjechać do Ry-
gii Talina dla wygłoszenia odczytów
na temat wojny i pokoju. Zobowią-
zał się on nie poruszać w swych od-
czytach kwestji wewnętrznej i za-
granicznej polityki Litwy.

| POWÓDŹ w KOWNIE.

| W środę o godz. 12 w nocy Nie-
men, który rano ruszył, znów zatrzy
mał się pod Kownem z powodu na-
gromadzenia lodów: pod Kaczergi-
niami. W nocy poziom wody stale
„wzbieral, dochodząc do 6 m. O godz.
10 rano wynosił on 6,12 m. Taki sam
"poziom wody notowano w tym sa-
| mym czasie na Wilji.
< Skutkiem wezbrania wody w
Niemnie i Wiilji zostały zalane część
ul. Miuzealnej, wylot ul. Dowgirda,
wytot ul. Kanta, gdzie woda zalała
narożny drewniany dom naprzeciw
|śmachu straży ogniowej.

Na ul. Kiejstuta zostały zalane
„piwnice S-ki Litwinów  Amerykań-
skich. Na ul. Janowskiej ukazała się
„woda na odcinku między fabryką

reprezentując mistrzów szkół stolicy
spotkali się z mistrzowskim zespo-
łem młodzieży wileńskiej -— Szkołą
Handlową.

Warszawa: wystąpiła w składzie
następującym: Gzel, Kowalski, Bie-
lawski, Zambrzycki, Dolewski,
z eR, Kopeć, Zdzisek i Nacią-
żek.

Szkoła Handlowa grała w skła-
dzie: Czerwiński, Gasztowt, Krzecz-
kowski, Janczes, Pietkiewicz, An-
druszkiewicz i oczywiście Alfred
Andrzejewski. й

Hokeiści Warszawy zawiedli czę-
ściowo pokładane nadzieje. Oka-
zali się zespołem stosunkowo sła-
bym. Na lodzie prezentowali się,
mimo swych braków technicznych,
jednak dość sympatycznie.

Gra rozpoczęła się niespodzian-
ką w formie zdobycia goala przez
Warszawę. Dolewski strzelił bram-
kę w pierwszej minucie gry, co

śry. Nic też dziwnego, że „handlow-
cy“ zaczęli grać nadzwyczaj ołiar- nie, a przytem i ostro atakując
Ibramkę przeciwnika.
| pierwszej tercji doskonały
j Andrzejewski zdobywa wyrównanie,
a potem i prowadzenie, mając przez
cały czas inicjatywę gry.

W, drugiej tercji walka toczy się
bez wyrazu. Tempo powolne, Wy-
nik remisowy.

Dopiero w ostatniej tercji obie
drużyny grają, że tak powiem, na
całego. Sędzia Wiro-Kiro za ostrą
grę karze kolejno: Andrzejewskiego,
Krzeczkowskiego i jednego z graczy
Warszawy. Sytuacja staje się dość
poważna, zwłaszcza gdy na lodzie
było naszych tylko czterech, ale
karne minuty szybko mijają i znów
toczy się ostra walka, w czasie któ-
rej Janczes ustala wynik meczu 3:1
na korzyść Wiilna.

Wilnianie grali daleko lepiej, gó-
rując nietylko techniką strzałową,
ale i jazdą na łyżwach.

Dziś, o godz. 17.30 przeciwko
Warszawie gra reprezentacja szkół
wileńskich.

Mecz sędziował b. dobrze prof.
Wiro-Kiro. Publiczności tysiąc osób.

 

oczywiście wpłynęło na ożywienie|

mebli „Uniwersał'* a młynem Ożyń-
skiego. Woda przedostałą się na po-
mienione ulice rurami kanalizacyj-
nemi,

W. Aleksocie Niemen wystąpił z
brzegów, zalewając składy firm
ekspedycyjnych „Lietransa” i in. W
Marwiance wodą zalała szereg do-
|mów, położonych nad rzeką w niż-
jszychmiejscach.
| W] Słobodzie zostały zalane nad-
brzeżne łąki, ogrody i niżej położo-
ne domy.

Wilja dotąd jeszcze nie ruszyła.
Z Janowa donoszą, że ludzie prze-
chodzą tam jeszcze przez lód.

Niebezpieczeństwo dalszego roz-
rostu powodzi, wskutek mrozów zo-
stało narazie wstrzymane.

48. P.O.RL.
jSzkoła Handlowa pokonała War-: Jak było do przewidzenia, pierw-

! szawę 3:1, sze miejsce w, biegu drużynowym
Wiczoraj mieliśmy pierwszy wy- |zajął doskonały zespół gimn. A. Mic-

stęp hokeistów Warszawy, którzy! kiewicza, który w składzie: Ale-
ksandrowicz, Paszkiewicz, Nosowicz,
Hansen uzyskał czas 52 min. 21 sek.

Drugie i trzecie miejsce zajęli
uczniowie gimn. Zyśm. Augusta i
gimn. J. Lelewela, mając czasy 53
min. 16 sek. i 54 min. 18 sek, Skład
zespołu, który zajął drugie miejsce,
jest następujący: Pietrow, Łoś, Ro-
manowski i Burhardt.

Pewnego rodzaju porażkę po-
nieśli narciarze P. Szkoły Technicz-
nej, którzy zajęli dopiero 5 miejsce.

Biorąc pod uwagę czasy poszcze-
gólnych sztafet, odrazu widać, że
na trasie odbyła wię bardzo ostra
walka między poszczesólnemi dru-
żynami, a więc wyniki są tem cen-
niejsze.

Musimy tutaj podkreślić świetną
formę narciarzy gimn. A. Mickiewi-
,cza, którzy, trenowani przez p. prof.
K. Pietkiewicza, stanowią świetnie
zapowiadający się materjał zawod-
niczy,

Dziś o godz. 13 dalszy ciąg za-
wodów.

Dzisiejsze imprezy sportowe.
Przez cały dzień mamy dzisiaj

szereg najrozmaitszych imprez spor-
towych.

Od rana w Ośrodku walczą spor-
towcy w grach sportowych.

O godz. 11 w Ponarach startują
narciarze w zawodach sztafetowych
A. Z, S. Szkoda, że do zawodów
tych zawodników swoich nie zgło-
siły: Ognisko K.P.W., ani też W.K.S.
Zawody odbędą 'się więc tylko w
konkurencji narciarzy A. Z. S.

WI Nowej Wilejce o godz. 13
mieć będziemy bardzo interesująco
zapowiadające się zawody narciar-
Iskie o mistrzostwo szkół, W) progra-
mie biegi indywidualne. Na starcie
staje około 200 zawodników.

O tej samej godzinie w koszarach
3 B. Saperów w Wilnie nastąpi
otwarcie basenu zimowego dla
wioślarzy.
Na ślizgawce zaś Miejskiego Kom.

W, F. na Łukiszkach odbędą się wy-
ścigi łyżwiarskie.
O godz. 17.30 w parku sportowym

zbierze się młodzież szkolna by
przyglądać się zawodom hokejowym Gimn. A. Mickiewicza zdobyło

pierwsze miejsce na śniegu.
W pierwszym dniu mistrzostw

narciarskich szkół wileńskich mie-
liśmy w N. Wilejce bieg drużynowy,
który zgromadził na starcie 8 klm.
koło 200 zawodników.

ne przez prof. J. Truhanowicza, były
piękną rewją narciarstwa wileń-
skiego.
 Zawody, doskonale zorganizowa-.

drużyn szkolnych Warszawy i Wil-
jna, Mecz budzi ogromne zacieka-
wienie,

VW sali zaś Ośrodka W, F. mieć
„będziemy wieczorem  tumiej piłki
"koszykowej zespołów kolejowych
j Warszawy i Wilna.

 

{ Przy nadmiernej otyłości należy stoso-
wać krajową  MORSZYŃSKĄ WODĘ
GORZKĄ w dawce od 1/4 — 1 szlanki.
Sprzedaż w aptekach i drogerjach.
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KRONIKA.
Akcja propagandowe Bazyliki Wileńskiej.
Zgodnie z uchwałą walnego zgro- ki akademickiej, z którego dochód

madzecia członkiń Koła Pań Komi- przeznaczony zostanie na dalsze ro-
tetu Ratowania Bazyliki Wileńskiej, boty ratownicze w Bazylice. W' dniu
zarząd przystępuje do wzmożenia11 b. m., jeżeli oczywiście ten dzień

DZIENNIK W.

Stan zdrowia J. E. ks. Arcy-
biskupa-Metropolity Romualda Jał-
brzykowskiego, w dalszym ciągu
przebywającego w klinice na Nó-
wym Świecie, jest zadawalniający.
Chory czuje się dobrze. Samopoczu-
cie doskonałe, temperatura zaś nor-
malna. Lekarze orzekają, że cho-

ILENSKI

San zdrowia |. E. kt. hrcybiskupa Jabrzykowskiego.
Przed paru dniami nuncjusz apo-

stolski Msgr. Franciszek Marmaggi
nadesłał telegram, w którym gra-
tuluje J. E. ks. Arcybiskupowi-Me-
tropolicie pomyślnej operacji. Poza-
tem wiele osób przybywa codzień
do kliniki, by poinformować się
o stan zdrowia chorego.

akcji propagandy zagrożonej kate-
dry. Wi dniu dzisiejszym z okazji
przypadającej rocznicy patrona ka-
plicy iej świątyni, Św. Kazimierza,,
odbędzie się zwiedzanie wnętrza
świątyni pod przewodnictwem fa-
chowych przewodników, przyczem|
pokazane będą korony i insygnja|
królewskie.

!
|

mie zajmą jakieś imprezy innych in-
stytucyj, Koło przeprowadzi zbiórkę
na ulicach miasta. W dniu zaś 25
b. m., w Niedzielę Palmową, na te-
renie całej Polski będą sprzedawane
palmy oryginalne, wykonane przez
członkinie Koła,

Jak widać z powyższego planu,

roba likwiduje się bardzo pomyślnie.

ŻYCIE GOSPODARCZE.
— Zebranie organizacyjne Izby

polsko-bałtyckiej. Odbyło się ostat-
Inio zebranie komitetu. organizacyj-
 

Pośród zwiedzających Koło Pań w bieżącym miesiącu nego oddziału wileńskiego handlo-
członkinie Koła będą kolportowały|znacznie wzmoży akcję propagando- | wej Izby polsko-bałtyckiej, Zebra-
obrazki z wizerunkiem św, Kazimie- wą i niewątpliwie przez to zasili niu przewodniczył prezydent miasta
rza.
w sali Ogniska Akademickiego przyi
ul. Wielkiej 24 przedstawienie szop-|

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Przeważnie pochmurno i mglisto

z opadami. Na wschodzie jeszcze
lekki mróz, nocą umiarkowany. Po-
zatem iekki wzrost temperatury aż
do odwilży w ciągu dnia. Słabe wia-
try południowo-wschodnnie, skręca-
jące ku południowemu zachodowi.

DYŻURY APTEK.
Dziś mocy dyżurują następujące

apteki:
Sukc. Augustowskie: ; — ul Kijowska

Nr. 2 (telef. 16 31), Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 ftelef. 3-29) i Rostkowskie-
go — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wielks 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie » przedmieściach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Imieniny J. E. ks. Biskupa Mi-
chalkiewicza. № dniu dzisieįszym

przypada patrona św. Kazimierza.
J. E. ks. Biskup-Sufragan Kazimierz

Michalkiewicz obchodzi swoje imie-,

niny. Tegoroczne imieniny wypadły

w czasie, kiedy Solenizant przeby-

wa w Zakopanem na kuracji, po

ostatmiej racji.

Na bójację J. E. ks. Biskupa

Michalkiewicza w kościołach wileń-

skich dziś zostaną odprawione mo-

dły.
wiele osób wysłało wczoraj do

Zakopanego telegramy z życzeniami.

* Powrót J. E. ks. Biskupa Mi-

chalkiewicza, Jak się dowiadujemy,

jutro zrana wyjeżdża z Zakopanego
J. E. ks. Biskup-Kazimierz Michal-
kiewicz, który bawił tam przez
dłuższy czas na kuracji, po ostatniej

operacji. Przyjazd do Wilna spo-

dziewany jest we wtorek lub w

środę.
— Rekolekcje ogólno-akademic-

kie rozpoczną się w poniedziałek
5 bm. w kościele św. Jana i będą
trwały do 11 marca. Konferencję
wygłosi ks. dr. Kazimierz Kucharski
T. J. — Początek codziennie o godz.
8.15 wiecz.

— Rekolekcje urządzane stara-
niem Koła b. wychowanek gimn.
SS. Nazaretanek rozpoczną się dn.
11 marca o godz. 7 wiecz. w kaplicy
klasztornej (Sierakowskiego 13).
Konferencje prowadzi o. Kucharski.
Karty wstępu otrzymać można w
gimnazjum w poniedziałki, piątki i
soboty od godz. 1 — 2 począwszy od
dn. 1 marca.

Z MIASTA.
Kryzysowy „Kaziuk*. Już

wczoraj był w pełni tradycyjny „Ka-
ziuk” na placu Łukiskim. Kiermasz
kaziukowy z powodu zimna oraz
kryzysu był o wiele mniejszy i bie-
dniejszy niż w latach poprzednich.
Oprócz kilkudziesięciu wozów z wy-
robami drewnianemi, baljami, ku-
błami, neckami, wiadrami i t. p., jest
około 20 wozów i sań z obwarzan-
kami smorgońskiemi, reszta zaś

' sprzedających to przeważnie prze-
kupnie z zabawkami, stolikami cu-
kierków, piernikami, wyrobami rze-

/ mieślniczemi (tandeta) i dwie strzel-
nice. Ponadto około 10 stolików za-
jęli wydrwigrosze z różnemi „cenne-
mi przedmiotami”, które można wy-
grać ,,za jedne 50 gr." Monety 50 gr.
idą przeważnie do kieszeni spryt-
nego przedsiębiorcy, gdyż rzucane
kostki tak dziwnie padają na stół,
iż przeważnie wygrywa właściciel.

| Po Groszy toto-
25 graija

w różnych pozach w ciągu 10 minut
w AUTOMACIE FOTOGR. „KINAFOT"'

Wileńska 5 I Wielka 27.

w

 

  
 

WANDA STANISŁAWSKA.

Malwinka na kietmaszi.
Na Kaziuka, na Kaziuka pędzo ludzie

po kościelel Kupić możno tam niejedno, a

obaczyć — aj, jak wiele!...

„Nu patrzajże pani moja, jak już pełno

na ulicy, co narodu sien przeciska — nikt,

paniczka i nie zliczy! Na pokupki kierma-
szowe kužden, Bożeż mój, sien skusi, toż

wiadomo, w gospodarstwie to potrzebne,
to być musi... A ot że już i Łukiszki —
Matko, ilież tu narodu! Chwyć mnie pani ot
za renkaw, a ja benda iść od przodu...

Idźmyż wraz tam, do wieśniaków, $dzie

bendarska jest naczynia — toż balei, owlióó, |

wiadra, kużda szuka gospodynia.. Aj! taż|

 

towanie Katedry wileńskiej.

— Ruch komunistyczny słabnie.
„Święto  komsomołu „Czerwony
Pionier”, podczas którego miejscowi
wywrotowcy mieli urządzić demon-
strację komunistyczną, przeszło bez
żadnego echa na terenie Wilna, gdyż
nietylko nie było żadnych pocho-
dów, przemówień, masówek i t. p,
lecz również nie znaleziono w mie-
ście ani jednej ulotki wywrotowej.
Święto komunistyczne młodzieży
komsomolskiej poniosło kompletne
fiasko.
—Dzień Iniarski, Dnia 28 kwiet-

nia r.b. przypada „Dzień święta lnu”.
W! dniu tym odbędzie się cały sze-
reg imprez wraz z propagandą lnu.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Budowa nowej ulicy: Jak już

donosiliśmy, Magistrat m. Wilna roz-
począł wytyczanie nowej ulicy, któ-
ra będzie przebiegać od ulicy Fran-
ciszkańskiej do Trockiej. Obecnie
roboty nad budową nowej ulicy są
w całej pełni. Dotychczas już roze-
brano część domu miejskiego, który
stał na przeszkodzie przeprowadze-
niu nowej ulicy. Prace potrwają
jeszcze kilka tygodni.

SPRAWY SANITARNE.

— Kurs o chorobach społecz-
nych. W: dniach od 5 do 8 marca b. r.
włącznie Zarząd Akademickiej Ka-
sy Chorych U. 5. В. urządza „Kurs o
chorobach społecznych” z następu-
jącym programem: 5 b. m. doc. dr.
Stefan Bagiński będzie mówił na te-
mat: Gruźlica jej istota i znaczenie,
o godz. 20 prof. dr. Jan Szmurło —
Organizacja walki z gruźlicą, dnia 6
b. m, o g. 19-tej doc. dr. Marjan Mie-
nicki będzie mówić na temat: O cho-
robach wenerycznych (ze szczegól-
nem uwzględnieniem roli skóry, jako
czynnika odpornościowego w kile),
o godz, 20 prof. dr. Władysław Ja-
kowicki — Wpływ chorób społecz-
nych na płodność. 7 bm. g. 19 prof.dr.
Sergjusz Schilling-Siengalewicz
Przestępczość a alkoholizm i narko-
manja, o godz. 20 doc. dr. Edward
Czarnecki — Podstawy racjonalnego
wychownia fizycznego, Dnia 8 b, m.
prof. dr. Maksymiljan Rose — Cho-
roby nerwowe i psychiczne na tle
kiły.

Wistęp bezpłatny i wolny dla
wszystkich. Po rozpoczęciu odczytu
sala zostaje zamknięta. Po skończo-
nym Kursie odbędą się zebrania dy-
skusyjne związane z zagadnieniem
chorób społecznych.

SPRAWY PODATKOWE.
— Podatek od lokali płatny do

15 b. m. Wileńskie władze skarbowe
wyjaśniy, że nakazy płalnicze na
pierwszą ratę kwartalną podatku od
lokali mogą być opłacone w termi-
nie od dnia 15 b. m. włącznie. Po-
datek musi być wpłacony do właści-
wych urzędów skarbowych. W. ter-
minie tym nie będą pobierane żadne
odsetk: karne, Po dniu 15 b. m. roz-
pocznie się ściąganie należności w
drodze przymusowej.

Pozatem władze skarbowe przy-
stępują obecnie do ściągania należ-
ności z tytułu wspomnianego podat-
ku za okresy ubiegłe.
— Wpływy z tytułu podatku lo-

kalowego zawodzą ostatnio w kata-
strołalny sposób, Z preliminowa-
nych przez Magistrat 700.000 zło-
tych do chwili obecnej wypłynęło
przeszło 400 tysięcy. W każdym
bądź razie, biorąc pod uwagę wpły-
wy w najbliższych miesiącach, defi-
cyt z tego tytułu wyniesie kilkaset
tysięcy złotych. ' į

ba maglownicy! Łyżki u nas połomione,
trzeba nam choć pół tuzina, te gruszkowe—
najtwardziejsze, to — lipa, a to — brzezina.

Teraz, pani, idziem ondzie, kendy z gli-
ny garnki pienkne, miska trzebaż mnie do

kuchni, bo ta stara wraz i penknie. Ten słoj

wezma też do śledzi, pan rolmopsy jeść kce
codnia, a tu postu, miły Boże, musi jeszcze

trzy tygodnia!!

Aj, miseczki maciupeńkie! też dwojacz-
kil też garnulki! Weźmij, pani, po trzy,

znacz sien: dla Antolki i Jadziulki!
Mebli, musi, już nie kupim, ot wraz

pani w tamtej stronie.. Koszykowe! otby

pienknie stawić jeich na balkonie! Choć

krzesełka leszczynowa, małemu — coż pani

powie? Grosz pięćdziesiont, pani moja —

toż tanina! toż darmowiel...
Jak wezma?  Poniosa jakoś, nie tak

W. dniu 8 b. m. odbędzie się Komitet nowemi funduszami na ra- dr. W. Maleszewski, którego jedno-
cześnie wybrano prezesem komitetu
organizacyjnego. Uchwalono zwo-
łać w najbliższym czasie plenarne
zebranie organizacyjne, przyjęto re-
'gulamin, przedyskutowano aktualne
sprawy związane z traktatem han-
'dlowym polsko-baltyckim i uchwa-
lono objęcie przez Izbę protektoratu
nad akcją budowy portu w Drui.
W związku z powyższem postano-
wiono uruchomić biuro propagando-
we pod kierownictwem prof. Lima-
nowskiego.

SPRAWY ROBO'!NICZE.
— Przykre rozczarowanie. W: so-

botę P.U.P.P. zwykle daje skierowa-
nie bezrobotnym pracownikom umy-
słowym na pracę. W) dn. 3 bm. wy-
wieszone było ogłoszenie, iż skiero-
wanie na pracę wstrzymano do od-
wołania.
— Znowu groźba strajku w Kur-

landzkiej Olejarni. lnspektor Pracy
wyznaczył na dzień 6 marca konfe-
rencję przedstawicieli robotników i
pracodawców Kutlandzkiej Olejarni
w celu likwidacji konfliktu z powodu
zniesienia przez pracodawców an-
gielskiej soboty,

Robotnicy pracują w sobotę tylko;
6 godzin, następnie zaś wychodzą.
Administracja olejarni potrąca ro-
botnikom z tego powodu za dwie
godziny, O ile pracodawcy nie zgo-
dzą się na 46 godzinny tydzień pra-
cy, robotnicy olejarni grożą rozpo-
częciem strajku, który ma trwać do
zwycięstwa.

' SPRAWY SZKOLNE.
Ferje wielkanocne:  Kura-

torjum wileńskiego okręgu szkolne-
go otrzymało już zarządzenia w
sprawie feryj świątecznych wielka-
nocnych.

Zgodnie z tem zarządzeniem ferje
w szkołach powszechnych i średnich
na terenie Wilna i całego okręgu
szkolnego rozpoczną się z dniem 29
marca r. b. i trwać będą do 8 kwiet-
nia r. b.
— Zapisy do szkół powszech-

nych. Już wkrótce rozpoczną się za-
pisy dzieci do szkół powszechnych
na terenie wileńskiego okręgu na
rok szkolny 1934/35. Zapisy te obej-
jmą dzieci urodzone w 1927 roku,
podlegające obowiązkowi szkolne-
mu, Pozatem będą mogły zgłaszać
się dzieci starszych roczników, któ-
re nie uczęszczają jeszcze do szkół
powszechnych.

Wobec bliskiego terminu zapisów
należy zaopatrzyć się w metryki
urodzenia dzieci, bez nich bowiem
dzieci nie będą przyjmowane.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Walne Zebranie Tow. Naucz.
Szk. Średn, i Wyższ. odbędzie się
we witorek dn. 6 b. m. w gimn. A.
Mickiewicza o godz. 7 m. 15 z refe-
ratem dyr. A, Łokuciewskiego n. t.
„Sylwetka T. Zana, jako nauczycie-
la w latach 1847. — 1849“. Sprawo-
zdanie roczne oraz wybory nowego
Zarządu uzupełnią porządek dzien-
ny. Goście mile widziani.
— Zebranie Zrzeszenia Nauczy-

cieli Geograiji odbędzie się we wto-
rek o godz. 6-ej w sali Zakładu Geo-
gralji U. S. B. Zakretowa 23, Na po»
rządku dziennym referat p. dr. Ba.
lickiego „Na marginesie tekloniki
Europy". у
— Walne Zgromadzenie Towa-

rzystwa Bibljofilów Polskich w Wil-
nie odbędzie się w gmachu Bibljote-
ki Państwowej im, Wiróblewskich w
Wilnie (ul Zygmuntowska 2) dn.
16 marca o godz, 7,30 wiecz. Na po-
rządku dziennym referat vice-pre-

— Że Związku Oficerów w stanie
spoczynku. Dnią 5 b. m. o godz. 10
rano w kościele garnizonowym Św.
Ignacego, przy zaułku Ignacowskim,
odbędzie się nabożeństwo żałobne
(ża dusze zmarłych członków Žwiąz-
ku.
— Zebranie Tow, Ogrodniczego

z referatem p. prof. St. Zembowicza,
na temat: „Prace zimowo-wiosenne
w sadzie, odbędzie się w środę o
godz. 6 w lokalu Wil [zby Rolniczej,
ul. Jagiellońska 3.

ODCZYTY.
— Odczyt dr. Marjana-Kazimie-

rza Morawskiego p. t. „Pierwiastki
katolickie w życiu narodowem pol-
skiem' odbędzie się w Sali Śniadec-
kich Unśwersytetu St. Batorego dziś
o godz,7 wieczorem.
— Z T-w Eugenicznego (walki ze

zwyrodnieniem rasy). Dn. 8 marca
w Ośrodku Zdrowia (Wielka 46) dr.
Prażmowski wygłosi odczyt na te-
mat: „Bakterjologja i serologja cho-
rób wenerycznych'. Początek o g. 6
wiecz. Wlstęp wolny.
— Odozyt p. t. „Mickiewicz“ od-

będzie się dziś o godz. 6 wiecz. w
lokalu biura P. M, $., ul. Wileńska
23 m. 9. :

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Sodalicja Marjańska Akade-

mików. Dziś o godz. 4,15 popot. od-
będzie się w lokalu sodalicyjnym
(Wielka 64) zebranie Sekcji uświa-
domienia religijnego.
— Z Kola Filozoticznego studen-

tow U.S. B. W poniedziałek o godz.
8 wiecz. w lokalu Seminarjum filo-
zołicznego (Zamikowa 11) odbędzie
się IX-e zebranie naukowe Koła z
odczytem p. Janiny Adolphówny p.t,
„Autonomja filozoficznej  šwiado-
mošci“ (na podstawie teorji pozna-
nia R. Steinera), — Po referacie
dyskusja. Wstęp wolny. Goście
mile widziani.

RÓŻNE.
— Wiieczornica dlą dzieci ulicy

odbędzie się dziś o godz. 3 po poł.
w lokalu P. M, S., ul. Wileńska 23.
—Podziękowanie. Mężczyźni re-

kolektanci składają tą drogą z głębi
serca. serdeczne „Bóg zaplač“ ko-
chanemu swemu ks. dyr. O. Wilu-
szowi za bezinteresowną i gorliwą
pracę podczas rekolekcyj, odbytych
przez nich w kościele Św. Kazi-
mierza.
 

Przeciw obstrukcji, hemoroidom, zabu-
rzeniom w żołądku i kiszkach, zastoinie w
wątrobie i śledzionie, bólom krzyża, zaleca
się picie naturalnej wody gorzkiej „Fran*
ciszka-Józeia” kilka razy dziennie. Zaleca-
na przez lekarzy. 32575

EDOJZCDCWTODTWOZCHGACP ERTGADADA

0d naszych czytelników.
W okresie postu, gdy trzeba rezygno-

wać z rosołów, zup przyrządzonych na mie-
sie, sosów i samych dań mięsnych ma
większość pań nielada kłopot z przygoto”
waniem potraw, gdyż jadłopis ich' obraza
się wyłącznie w ramach potraw jarzyno-
wych, mącznych i rybnych. Wszystkie te
potrawy stanowią zbyt raptowne przejście
z jednego sposobu odżywiania na zupełnie
inny i wydają nam się z początku nie-
smaczne, trącą postem. Można temu zapo-
biec przez dodanie przyprawy Maggi Sama
to wypraktykowałam i doszłam do wniosku,
że potrawy postne stają się wskutek tego ©
wiele smaczniejsze i strawniejsze.

Jnka.a

4 SZYNY &

Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leūskiego“,
F. C. zł 5— na kościół Św. Teresy.
Borowski zł. 2— dla stavuszki O.
L Ł. zł. 5— na herbaciarnię dla inte-

ligencji. 1
Tadzio L. zł. 6— dla Komitetu Woje-

wódzkiego dożywiania głodujących w_ woń.
Wileńskiem, zł. 3-— dla Komitetu Chleb
Dzieciom i zł. 3— na herbaciarnię dla in-
teligencji.

 

KRONIKA POLICYJNA,
— Aresztowanie oszusta matry-

monjalnego, Pod zarzutem oszustwa
matrymonjalnego aresztowano St
Balcewicza (Bosaczkowa 3), który
wyłudził od p. Turłówny (Wzgórze
7) 300 zł. na cele związane z rzeko-  zesa, p. St. Lisowskiego, p.tyt. „Kry-

zys w bibljofilstwie“. : *

maków! Bez, jaźmin i tulipany!
'pani, tak wyrobić, jak
| chany! Mnież i w nosie zapachnieli, jakby
j wieźli my do sadu Ot pienknieby ich na
stole stawić, znacz sien, do obiadu...

Niee? Tak wezina róże
obraz z nad mojej łóżki,..

„Jurek!* — znacz sien dla Jerzyka — choć
malęstwa nie rozumie, dyk jak nie dać mu

mym ślubem. '

na nim cały dzień w mieszkęniu!,..

"Kaziuk przez rok czasu!

0 ; Matko! coż tak w głowie trąbi? Ktoż portmonki, co panienka Jadzia dała, ta-
piernika?.., Jakież pienkne, lukrowanewko- |nad uchem barabani? Tiut przepadniji Ot każ mocna była skóra... Jadziaż dała na
lorowe wstonżki, kwiatki... ot i radość ben- |maszkara! popatrzajże panił pani! Ci to dja-
dzi w chacie, ot ucieszon nam sien dziatki! „bei? bo rogaty.. Jenzyk, patrzaj, wycion-

A koń? Bożeż, dyk 0 koniu my, ze jgui.. jakiż długi i czerwomy! Cości mówi.. podły żulik wraz i kaczki podepiali! Żeb
wszystkiem zapomnieli, choć o koniu my ' pokazui... ci zaprasza ondzie do drzwi, gdzie drugiego wy Kaziuka zbóje już nie docze-

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś te-

atr na Pohulance czynny jest dwukrotnie:
O godz. 4 popołudniówka — „Pieniądz

to nie wszystko”. Ceny zniżone.
Wieczorem o godz. 8 — po raz trzeci

„U mety“ — komedja.
— Teatr muzyczny „Lutnia', Dziś po

raz ostatni na przedstawieniu więczornem
operetka Stolza „Dzidzi” po cenach znizo-
nych.
— Dzisiejsza popołudniówka w „Lutui

— „Nitouche” — po cenach zniżonych. Po-
czątek o godz. 4.

— Poranek w „Lutni”. Dziś o godz.
12.30 prześliczna komedjo-bajka „Stas-
Lotnikiem"”. Niezwykle interesująca treść
sztuki, świetna gra zespołu z Wyrwicz-
Wichrowskim i przemiłą trójką dzieci "a
czele, piękny balet R. Goreckiej z uroczą

Ksienią Rubom, nowe kostjumy i dekoracje,
składają się na efektowną i pełną humoru
całość. Ceny od 25 gr.
— Amatorski Teatr Robotniczy. Dziś

o godz. 7 wiecz. staraniem Sekcji Teatra!-
nej Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robct-
niczego odbędzie się przedstawienie ama-
torskie p. t. „Anonim”, komedja w jednej

 

 | HIGJENICZNO-KOSMETYCZNE  odsłonie Adolfa Starkmana i „Przybłęda”,
sztuka ludowa w 2 odsłonach Hizopa
Ziołka. — Powyższe przedstawienie odhę-
dzie sięw sali teatralnej Ch. U. R. przy ul.,
Metropolitalnej Nr. 1. !
— Teatr Objazdowy — gra dziś 4. IIL|

w Smorgoniach, 5. III. w Podbrodziu do-|
skonałą komedję „Kobieta i szmaragd”. |

POLSKIE RADJO WiLNO.
Niedziela, dnia 4 marca,

9.00: Czas. Muzyka. 10.00: Nabożeń-
stwo. Po nabożeństwie muzyka religijna.
11.57; Czas. 12.10: Kom. meteor. 12.15: Po-
ranek muzyczny (Współczesna muzyka
ukraińska). 13.00: Pogad. muzyczna. 14.00 |
Audycja dla wszystkich. 15.00: „Przemysł |
ludcwy a tradycje kaziukowe* — odczyt.|
15.20: Reportaż z kiermaszu dorocznego |
„Kaziuki”. 16.00: Wesoła audycja dla dzie-|
ci. 16.30: Kwadrans skrzypiec (płyty). 16.15:,
Kwadrans poetycki. 17.00: „Nasi przyja:'e-|
le-zwierzęta” — pogad. 17.15: Koncert mu-|
zyki polskiej. 18.00: Słuchowisko. 18.40:|
Melorecytacje. 19.15: „O Bazylice Wileń-|
skiej” — pogad. 19.30: Radjotygodnik dla |
młodzieży. 19,52: Godzina życzeń (płyty).,
2100: Na wesołej lwowskiej fali. 22.1C:
Sport. 23.00: Kom. meteor. 23.05: Muzyka|
taneczna. ai]

Poniedziałek, dnia 5 marca 1934 r. |
7,00: Czas. Muzyka. 11.50: Kiedy gitara

śra (płyty). 11.57: Czas, 12.05: Muzyka po-
pularna (płyty). 12.30: Kom. meteor, 12.37:
Najpiękniejsze arje z oper Pucciniego (pły-
ty). 15.40: Koncert dla młodzieży (płyty|.

KAZOWEJWBETRTEW PEKTDSKOZTWOATKIDDZYGE
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Wystrzegaćsię naśladowniciw!

Wyrób krajowy.

16.20: Pieśni. 16.40: Francuski. 16.55: Reci*
tal fortep. 17.25: Pieśni z ogrodu Francji
(płyty). 18.20: Audycja żołnierska. 18.43:
Saint-Saens-Septet (płyty). 19.15: Odc. pow.
19.25: Kom sportowy. 20.00: Muzyka lekka:
21.00: „Za siódmą górą, za siódmą rzeką .
22.00: Słuchowisko o św. Kazimierzu. 23,00:
Kom. meteor. 23,05: Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Kaziuki radjowe.

W. związku z przypadającym dzisiaj
dniem św. Kazimierza, rozgłośnia wileńska
przygotowała kilka audycyj okolicznościo-
wych, a mianowicie — w niedzielę w za-
mach audycji dla wszystkich ks. dr. Piotr
Śledziewski będzie mówił o św. Kazimierzu
Królewiczu, bezpośrednio po tem zabierze
głos inż, Czesław Słuchocki, opowiadając ©
łączności tradycyj kaziukowych z przemy
słem ludowym Wileńszczyzny. Później o
godz. 15,20 transmitowany będzie z placu
Łukiskiego w Wilnie na całą Polskę barw
ny reportaż z kiermaszu. Wreszcie w pro*
gramie poniedziałkowym znajdą radjoslu-
chacze o godz. 22 słuchowisko o św, Kazi-
mierzu, napisane przez p. Helenę Romer
p. t. „Purpurowe serce”.

+3

Wieniec melorecytacji.
Zaniedbaną obecnie formę melodekla-

macji przypomni radjosłuchaczom niezrów-
nana w tej dziedzinie artystka p. Marja
Strońska. Usłyszymy ją w niedzielę o godz.
18,40. Na tle muzyki, skomponowanej przez
Andę Kitschman, recytatorka opowie o
menuecie, czardaszu, walcu, kankanie i
fokstrocie.

Koncerty poniedziałkowe,
O godz. 12,35 w studjo gramofonowem

Rozgłośni Wileńskiej zaczyna się koncert,
złożony z najpiękniejszych aryj operowych
Pucciniego. godz. 21,15 z Warszawy
transmitowany będzie krótki koncert mu-
zyki operowej, w którym jako solistka wy-
stąpi jedna z czołowych naszych śpiewa-
czek Helena Lipińska. W programie popu-
larne fragmenty z oper Bizeta, Massenela,
Wagnera i in.

Za siódmą górą, za siódmą rzeką.

Taki tytuł nosi feljeton dr. Witolda
Rybczyńskiego, zapowiedziany na ponie-
działek dnia 5 b.m. o godz. 21. Tematem
będą dzieje myśli i poezji hinduskiej, kry-
jące wiele tajemniczych skarbów duszy 
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WYKRYCIE SZAJKI WŁAMYWACZY.
Bandę pechwycono w czasie libacji.

Na skutek dłuższych obserwacyj
w sprawie ostatnich włamań do skle-
pów kolonjalnych Zwiedryńskiego i
Węcewicza, władzom  bezpieczeń-|
stwa publicznego udało się wpaść na
ślad szajki włamywaczy. W. melinie
przy ui Zwierzynieckiej 14 pochwy-
cono sprawców.włamania w. oso-|
bach: Bolesława Wołejszy, znanego
włamywacza, poszukiwanego przez |
wydział śledczy m. Wilna, Jana Nej-|
mana i Bolesława Wiśniewskiego,
również znanych włamywaczy. W.
czasie gdy policja wkroczyła do,
mieszkania Nejmana, gdzie się mie-|

Napady wyrostków
Osfatnio na terenie miasta zano-

towano kilka wypadków t. zw. kra-
dzieży lotnej. Wczoraj wyrwano'

SMACZNY
w UZYCIU
JECOROL

MAGISTRA:
A.BUKOWSKIEGO

STOSOWANY JEST.
ZAMIASTTRANU

 

    
  

  

  
 

Patrzaj, pani, ileż ludzi siondło ot tam, sien na moment ja na tegoż kumedjanta, że

| przy śniadaniu, przy tych stołach, samowa- i nijak nie widziała co tu ciut, ciut stanoł,

sobie, pod 'rach ogromniastych z białej jblachi! coż tam firanta.. Musi oni sien zmówili, ścisk, że w

$ jadia! ile kiełbas! piwa, kwasu pełneż ila- oczach świat sien mieni, a tu czujen ja, że
A Ta paniczka, idziem po sercy i po ichi., Śledzi smażo na olieju, jedzo bułki i cości graboli mnie po kiszeni! Krzyknęła—

te suszki.. Te drobnieńkie, waniljowe, naj- kołaczy, jak raz. jak tam u „Bukieta”* gdy a on wraz uciekł, że i wiatru po nim nie

smaczniejsze zawszeż byli, wraz, pamiczka, sien, idonc, w okno patrzy... A tu patrzaj,
siendociśniem do straganów wraz, w tej na Łukiszkach w samym środku nakier- Boże, taki kiermasz!
chwili! „Kaźmierz!* „Jadzia!* „Antonina”l.. |maszu! Ot pamientać bendo ludzi ten nasz| necka ogromniasta, jak raz na šwionteczna ;cienžka onaż necka.. ta drobnica dam do

ciasta.. Wykąpiem w jej i dzieciuka — dyk wiadra, a krzesełka — toż dla dzieckal...

kupmyż jon na Kaziukat... Ajaj! ot mnie w noga dała od kobiety
A też deski, te deseczki! a okrągleńkie tej baleja! Boli? Głupstwa!t., Patrzaj pani

| stolnicy! Na dziecinna bielizenka, pani, trze- (e kwiatów! Jak alieja! Jak alieja z różów,

mówili wcionż, od tamtej już niedzieli! Toż zielona stoi buda... (A toż co? Ktoż mnie

bal...Ten bialeńki, pani, weźmiem, chibaż licho?.. Aj ratunku! Ludzi, łapać tam żuli-
jemu sien spodoba? Jakiż chwost ma kono- jka! Prendzej! prendzej — toż ucieka! toż
piasty! a taż oka, a taż grziwał.. Jakżeż on jak zajonc precz umyka! A niegodny ty

* - *-

 Kaziuczka imieniny! najważniejsza dziś oso- |tam skrobi lapo swojo koło uda?.. pies ci

Nr. 2528 „Z. F. ©." 20/34

Co sien stało? — pytasz pani.. Toż

mnie okradł, Matko świental.. Rozdziawiła

masz! Ot popadło mnie sien pani, nie daj,

Co mnie ukradł? Et, pieniądzy — to

złot nawet i nie miała, ale szkoda mnie

jakże teraz ja do miasta bez

chodzić benda? Żeby ciebie
| kolenda...
' portmonki

kali...

Idźmyż pani, już, drogieńka, do drož-
karza prędzej, prędzej, a to Boże broń i pa-

ni wyrwom torba i pieniędzył... Wraz poli-   "cza ja pokupki: jeden.„ dziesięć., i dwa-

ściła melina włamywaczy — trójka
złodziejska ucztowała przy stole,
obficie zastawionym likierem, szam-
panem, koniakami, słodyczami i t. p.,
pochodzącemi z kradzieży od Węce-
wieza.
W melinie znaleziono kilkanaście

sztuk butelek szampana, koniaku,
likieru, wódek, mnóstwo czekolady,
sardynek, szprotów, owoców, papie-
rosów i t. p.

Wedlug dochodzeń ustalono, iż
straty, jakie poniósł Węcewicz, wy-
noszą przeszło 5 tys. złotych.

na ulicach miasta. ы
paczkę uczenicy gimnazjalnej, która
wracała do domu ul. Zakretową.
Dwóch żydków napastników zatrzy-
mano, Wiczoraj również podeszło do
kiosku tytuniowo - gazetowego przy
ul. Mickiewiczą róg Sierakowskiego
dwóch młodych chłopców, którzy
kazali podać sobie trzy paczki tyto-
niu. Gdy sprzedawczyni wręczyła
kupującym towar, chłopcy porwaw-
szy go, rzucili się do ucieczki i mimo
zarządzonego pościgu nie zdołano
ich щаё. ;

ARLTR NSSNERTI SRITIS

Rozpowszechniajcie
bony jałmużnicze „Caritasu".

`

ы Trzebaż, sien na tych łęczkach jak żywiołka pien- bandyto! A straszydła ty przeklętai

żywe — Jezus ko- knie ikiwal Kaczać bendzie sien Kaziuczka
dzieście.. necka.. krzesła... koń., pierniki...
obwarzanki., nu, na szczęście! Podzienkuj-

myż pani moja Matce Boskiej choć i za to,
że my wyszli dziś z Kaziuka, chwała Bogu,
z mało strało.. Siondnij pani... zmieścim
wszystko, jedna ja wsunęła noga, a ta druga

na powietrzu potrzymać jon przecież moga.

Možno jechać! Jak awtobus — tak

wraz zjechać do chodnika... toż toodichnie-

go smrodu, człeku wraz i dech zatyka...
Tylkoż pani, o żuliku — panu — ani,

ani słowa! A to bendzi sien naśmiewać ze
mnie! Wraz przekrzywi głowa, oka zmruży

i rękoma weźmi sien, ot tak, pod boki, i do

gości: „Znów Malwinka poleciała pod obło-
kit. A tu — patrzcie — kiermaszowy ten

Rynaido Rynaldyni pod spodnico dolarowe
wraz jej spustoszenia czynil.. Gdy Kiepura
pannie w głowę wlezie, czy inszy artysta—
to, Malwinko, mówien tobie, żulik z tego

wraz skorzysta!

Tak ja prosza pani moja — panu o tem
ani słowa, bo ja spalen sien od wstyduł.„

Toż — jedź, mówien, na Zamkowa!”
4

 

 
 



ZKRAJU.
450-lecie śmierci Królewicza św. Kazimierza

Jagiellończyka w Grodnie.

WĄ dniu 4 marca br. mija 450 lat tego wielkiego Świętego —Komitet

od chwili śmierci św. Kazimierza. postanowił wznieść figurę św. Kazi-

Aby uczcić tę jubileuszową rocz- mierza,  ktra prawdopodobnie u-

nicę w: Grodnie, w mieście gdzie żył mieszczona będzie na skwerku przy

i zmarł Święty, zorganizował się Ko- ul. Zamkowej na tle Nowego i Sta-

mitet na czele z ks. dziekanemOl- ;rego Zamku.

szańskim. ! Projekt monumentu na prośbę

Dla uczczenia tej rocznicy w nie- Komitetu ma opracować p. inż. Ko-
dzielę 4 bm. o godz. 11.30 w koście- | ziński.
le  Farnym zostanie odprawiona Ze względu na to, że postawienie

Msza św., w czasie której wygłosi figury św. Kazimierza pociągnie za

kazanie ks. dziekan Olszański. | sobą większe koszta, Komitet już

Dla upamiętnienia i uczczenia począł zbierać funlusz na ten cel.

Niemen i Mołczadź częściowo ruszyły.
Na terenie pow. lidzkiego ru- szenie się wody i zalewanie pól

szyły częściowo rzeki Niemen i Moł- zorgan'zowano pogotowie doraźne z  Ze względu na stałe podno-|żołnierzy 77 p. p.czadź.

 

DLA DZIECI DO SZKOŁY.
ME, 404 aaa a ZŁ 8

12.
DO BIURA

    
  PRACY.

pocztowych,

wajarzy,

ogrodników.

с

GWAR   6MIESIĘCZNA
 

GODZIN PODRÓŻY |
dzieli nas od letniego słońca į

36 na lazurowem wybrzeżu
ZNIŻKI KOLEJOWE. INFORMACJE:

dficjalne Przędstawicielstwo Kolei Francuskich
w Polsce
 

     

      
   

  

  
   

 

Najodpowiedniejszy
bucik dla urzędników

wych, leśniczych, tram-
monterów,

mechaników, rolników,

ANCJA NA SPODY
przy pracy w warunkach nieszkodzących specjalnie gumie.

RÓŻNE |

Mstytut PIĘKNOŚCI
Oddział Paryskiej f-my

«КЕМА»
ul. Mickiewicza Nr.

telefon 4-57

 

DZIENNIK MILENSKI

Z POGRANICZA.
WYSIEDLENIE Z LITWY OBYWATELA POLSKIEGO.

Na terenie pogranicza polsko- |przebywał na terenie powiatu olic-
litewskiego w okolicach Porzecza z
granic Litwy wysiedlono 36-letniego
obywatela polskiego Stanisława
Klimkiewicza, który nielegalnie|

kiego w sprawach majątkowych.
Przed wysiedleniem Klimkiewicz

musiał uiścić 500 litów grzywny i
odsiedzieć dwa tygodnie aresztu.

PRZEMYT W LUTYM ROKU BIEŻĄCEGO.

W ciągu m. lutego na pograniczu
polsko-litewskiem i polsko - łotew-
skiem oraz m. Wilnie organaK.O.P.|
ujawniły na 26.500 zł. różnego to-

waru, pochodzącego z przemytu,
przyczem zatrzymano 32 osoby, po-
szlakowane o uprawianie przemytu.

RETTEISKPILIESTSTUTIS SYSAS TIETAI LTEN ENN

Walka pomiedzy ztodziejami Iešnemi.
W lesie, należącym do p. J.

Łaszkowskiej, właścicielki majątku|
Łaszkowo, gm. janowskiej, w czasie
nielegalnego wyrębu sosen między
złodziejami powstała sprzeczka co|
do podziału łupu. Sprzeczka zamie-|
miła się szybko w bójkę. Grupa de-|
fraudantów leśnych podzieliła się na
dwa wrogie obozy i podkierunkiem |

TEATR - KINO

SALA MIEJSKA
Ostrobramska

AN)

ROZMAITOŚCI

 

niejakiego Bazylego Wasilonka z je-
dnej a znanego kłusownika Włodzi-

mierza Hryczyna z drugiej strony
rzucili się na siebie z siekierami.

Podczas bójki Ižejsze lub cięższe
rany odnieśli Kazimierz .Woronko,

Fiedor Simonow, Włodzimierz Hry-
czyn i Jan Kwiatkowski. Tego ostat-
niego w stanie beznadziejnym od-|

w 1 akcie.

5 Nad program:
Fenomenalny jaanowidz-telepata

Ponad

DZIŚ POCZĄTEK o GODZ. 2-ej.
BEZGRANICZNY ZACHWYT

ogaraął publiczność, kiedy zaśpiewał pole

skie piosenki nasz niezrównany mistrz

w swej najnow-
szej kreacji p.t.;

 

 

 

«ZDOBYĆ CIĘ MUSZĘ»

„Ltytajcie i prenmmorujcie!
najlepszy i najtańszy polski tygodnik

Hustrowany

„istracja Polska.
do nabycia we wszystkich kioskach.

BEBED GD DUD IDLDA

Pożar pod Wilnem.
We wsi Balcuniszki, śm. mejsza-

golskiej, spalił się dom Szarejki Win-

centego. Podczas pożaru domu do-
znała ciężkich poparzeń 90-letnia
teściowa Szarejki, którą w stanie
beznadziejnym odwieziono do szpi-
tala.

(AUESA PDA

wieziono do szpitala. Charaktery-
styczńiem jest, iż w czasie gdy zło-

dzieje zawzięcie się bili, kilku wto-

ścian zrąbane drzewo wywiozło z

lasu.

Parter ulg. 54 gr,
Film mad filmami

 
 

— Balkon 35 gr.

Giełda
WARSZAWA (Pat). Przedgiełda. D--

lary 5,29. Dol. zł. 9,02. Ruble 4,72—4,75.
Czerwońce 1,05. Pożyczka budowlana 41,50.
Dolarówka 52,50. Inwestycyjna 107. Stab.
575/s. Dillonowska 81. Śląska 62,75. War-
szawska 62,50.

WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:
Belgja 123,65—123,96—123,34. Gdańsk 172.95
—113,38—172,52. Holandja 357,05—357,95—
356,15. Londyn 26,96—27,09—26,83. Nowy
Jork 5,311/:—5,34—5,29. Nowy Jork kabe!
5,32 — 5,35 — 5,29. Oslo 135,60 — 136,25 —
134,95. Paryż 34,93—35,02—34,84. Praga
21,99—22,04—21,94. Stokholm 139,25—139,9%5
—138,55. Szwajcarja 171,45—171,88—171 02.
Wiłochy 45,65—45,77—45,53. Berlin w obr.
nieoficjalnych 210,43.

Papiery procentowe: Pożyczka budo-
wlana 41,75. Inwestycyjna 107,50—107,75
Inw. ser. 112,25—112,50. Konwersyjna 58 —
58,50. 6 proc. dolarowa 69—69,13. Do!a-
rówka 52,50. 7 proc. stabilizacyjna 57,75—
57,50—57,63. 4 i pół proc. L. & ziemskie
52,50—53. 8 proc. warszawskie 53,75 —
53,25—53,38.

Akcje: Bank Polski 77. Lilpop 12. Sta-
rachowice 11,15. Haberbusch 37,75—38,25.

Dolar w obr. pryw. 5,29.
Rubel 4,72—4,75.
Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Dil-

lonowska 80,25. Stabilizacyjna 97. War-
.szawska 63. Śląska 62.

„STRACONY EXPRES"
Film, który eały świat przyjął z niebywałym entuzjazmem.

seeie, DZWONEK NIE DZWONI» "©wesoła komedja

Anatol Grigo.

 

Jan Kiepura
Wersja francuska.
uśmiechnij się” i „Zdobyć Cię muszę”.

Poiskia plosenki: „Ach

 

z ELŻBIETĄ BER-

 

„Z

(L
IL
II

kolejo-

JUTRO

10. RO
ŻY  

 

Dziś REWELACYJNA PREMIERA.

 

Cieszący się wielkiem
powodzeniem przepię*

kny film

RADOSNY FILM

 

OLTY
Kraina tajemnie, zagadek, niezwykłości i niesamowitości.

WARNERdetektywa, którego postać
odtwarza znany i genjalny

Ai KKT

NAJBARDZIEJ

ROKU
«MOJE MARZENIE

 

Jeszcze 6

sykas „Katarzyna WIElKA** cuoraz stynny
w Wilnie DZWIĘKOWY DODATEK w KOLORACH NATURALNYCH. Początek o godz. 2-ej.

Umi aa JUŻ JUTRO CAŁE WILNO PW aowąca szezi tctiki ardyzmupt»
moejonujące perypeije, re

w podziw wprawialy naszych w-g. H.G.

e OESTE Niewidzialny Człowiek :x::

 

Najbardziej sensacyjny z sensacyjnych, najnowszy | znakomity fllm Foxa o CHARLIE CHANIE p. t.:

DETEKTYW“
Przedziwne przygody najznakomitszego współczesnego fenomenalnego ch'ńsklego

OLAND.
Dziś początek o godz. 12-ej.

wyśwłetla się jeszcze tylko dziś. Nadprogram: słynne dodatki kolorowe które wszyscy oglądają z podziwem.

LieHARVEY
TO TY»

 

  
Wykonuje zdjęcia su

przyjmuje roboty

„ Ubrześcijański Zakład Fotograficzny

„FORTWUNA“
ul. Zamkowa Nr. 12

sklepem na

miennie i tanio,
amatorskie.

wych

 

37
Mam zaszczyt zawiadomić Sz. Klijentelę,
iż pracownia płaszczy, futer i sukien
została przeniesiona z Ostrobramskiej 10

runki dogodne,
stwo

RYBY
Od dn. 1 marca Spół-
azielnia Producentów
Ryb w Wiinie poza

Rynku
Drzewnym urucnomi-
ła jeszcze jeden skiep
ze sprzedażą ryb ży-

i śniętych Ra
Rynku Łukiskim stra-
gan Nr. 53, obok wa*
gl miejskiej. 1

DOM NIEDUŻY|
do sprzedania niedrogo,
w centrum miasta, Wa

wykluczone.

 

fakto:-
Ww

 

 

Poczytny dziennik w Warszawie odda wyłączne przedstawicielstwo

DZIĄŁU OGŁOSZEŃ
na rejon Wileński. Możliwości zarobkowe duże. Tylko poważni re-
flektanci, znający dobrze branżę reklamową, proszeni =E0 akładźńie
ofert do Towarzystwa Reklamy Międzynarodowej, Warszawa—Mar=
szałkowska 124 pod „Ogłoszenia*. Tersza PE йgi min składania ofert upływa

swego 
2 10518

*/pROSZEK

Z„KOGUTKIEM |Г LB

"USUWA NAJUPORCZYWSZ:

BÓL GŁOWY
MIGRENF NEWRALGJĘ autobusowa z Wilnem,

z wyjątkiem zimy, ciągła
B | E 4 Ę5 Ww Zabudowania murowane

ać w porządku. Zgłaszać

| DZIERŻAWY [

MAJĄTEK

wydzierżawia się — zie-
mi ornej 150 dziesięcin,
łąk 33 dz. Inwentarz ży-
wy i martwy do użytku.
Odległy od Wilna o 3C
klm. od stacji kolejowej

 

 

się: Wilno, Dobroczya-
GRYPE PzZEZIĘBIEMWIA ау 2m. 4 0d 11do4po
—— poł. 524

LE.ARTi: TYC Z LE : Žranaakd

BG EDA (ZY ESKA: NAWASA į
BIOWED I A dh Х 5

(7Ki TE WYRABIAMY:WECSTAC Matematyk

Absolwent U.S.B. udzie*
TA B L 3 T 3 K la lekcji matematyk: i
POSTU fizyki oraz przygotowu-
SE GU 10, (4,8REGEL je do matury. Posiada

wieloletnią praktykę. —
Naucza sumiennie i grun    а:
 

townie. Adres; Mosto-
у wa 29 m. 24, 505

au оР,

 
 
 

Urządza i zaklada nowe
sady, ogrody handlowe i
ozdobne. Sady i ogrody
owocowe, ochrania od
szkodników, czyści i do-
prowadza do stanu
dochodowego. Udziela
wskazówek i porad fa-
chowych. Zgłoszenia Kal-
waryjska 12. m. 33. gr.4
 

' Czas przesadzać
rośliny pokojowe. Zgło-
szenia pisemne pod „Ro-
boty sezonowe" przyjmu-
ję w Adm. „Dzien. wil.* 2

Młodzieniec
uczący się w wyższej
szkole, pochodzący z
szlachetnej rodziny, pii-
łego charakteru. Wy*
znania rz. - katolickiego
pragnąłby być usyno-
wiony w inteligentnej
rodzinie, lub u samot-
nych osób. Oferty pod
„M. M.“ do Administra-
cji „Dz. WiL“ Adres
tamże. gr.

V d. оЛОИ
zaraz wypłacane za-
robić może każdy
intel. pan od lat 25-iu
w służbie zewnętrz*
nej. Zgłosić się z do-
kumentami od godz.
11 — 13. Jagielioń*

ska 3 m. 5.
Przy zdolnościach

 

 

Handłowy

SKŁĄD OBI< papierowych

Wyroby gumowe — KAL

i zagraniczne.
KOMISOWY skład KILIMÓW Giliniańskich. 
Wegie

 

    awans.  
 

Wydav-+- *LEKSANDERZWIERZYŃSKI.  —

 

Drukarnia A.Zwierzyńskieg: KMB Mostowa,Nr.1. SA

7;
i f

& # 

K. RYMKIEWICZ
WILNO — — ul. Ad. MICKIEWICZA Nr. 9

Specjalny Dział rzeczy podróżnych
OSZE

CERATY, Chodniki i LINOLEUM krajowe

„Progress

polecaM. DEULL PER m

REP? 

 
DEBZE>L

Górnośląsk.. Ktonc.

 

 

przyj. od godz. 1l-ej do ° Pohulanka 9 m. 11. Biu-

Warszawa, Ossolińskich 4, tel. 684-85 w sa po południu. na Wileńską36 to. Podań. 9—11, 3—5.

mładzanie twarzy, Le-|| Przyjmują się obstalunki z własnychI powierzo- i 522—2
oraz wszystkie blura podróży. czenie DZE AEO mk oepodług maniak. modeli

cery. saż i Elektry- Z poważanie:

EA «676 zacja. W.Z.P, 58 > 4. GRUDZEWICZ Sprzedaje się

D LJ j A i okazyjnie  maly  forte-

uży zarobek OGRODNIK — |-—— pian fmy| Petersbari-
Dom skiej. ul, Targowa 9 m. 8

521—4

PIANINA i fortepiany
pierwszorzędnych fabryk,
nowe i używane (oka-
zyjne) sprzedaje na do- |
godnych warunkach i wy-
majmuje. Niemiecka 22,
mu 19 (front).

| PRACA į

 

 

„ULICA“:zsilvvją Sidne
Spieszcie.

Publiczność wniebowzięta, krytycy olśnieni. Panu,
Pani napewno się spodoba. A więc jutro.

 

 

 

Łodzianin!
wienia.

poleca na modniejsze ta-
pczany-łóż. a, otomany, fo-

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

nym została otwarta polerownia pod fachową
siłą, były współwłaściciel firmy B-ci Gabałów w
Łodzi, specjalność na pianina I fortepiany, a
także przyjmuje wszelkie meble do odświe-
żania we wszystkich kołorach. Wykonanie so-

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

Mieszkanie
słoneczne, 5 pokojowe z
wygodami do wynajęcia.
W. Pohulanka 25 m. 4.

525

POKÓJ jeden lub dwa
do wynajęcia. Mickie-
wicza 4 — 12.

 

Mieszkanie 5 pokojowe,

 

SZUKAM POSADY

pomocnika gospodarcze-

 

 

go lub gajowego UL
POKÓJ Piwna 7 m. 25.  544-2

| zeuBy | z
A SYPIALNY a osoba po-
ZZOZ OO s : t-
Zdub. legi. kolejowa j  Mahonłowy | egomoże zięzająća”
Nr. 221735 oraz bilet|okazyjnie do sprze-| modzielnie domem sa-
okresowy Nr. 06228 —|dania —- Antokol, ul.| motn. osób, lub do cho-
wszystko wydane przez Holend. ia 5 rych, dobrze znająca ku-
P. K. P. na imię Szcze- -ndernia „Į chnię i gospodarstwo,
pana Maconki — OŚ Oglądać odj10—2 pp. dobre referencje, Św.
się. 58 |— я яA DOM NOWY Jerski 4 m. 27.  517--1

Kupno o 2-ch mię:szk. 3 pokojo” З
Sprzedaž į wych de» sprz i Poszukuję posady gospo

Dow. się: ш.. Stara 43, śr dozale Ius MA
$ Ą ich e osiadam do-.

KUPIĘ, mały domek Ua GŻÓH ZZA i"Boterancfe i świa-
z ogrodem na przedmie- ВОМ С dectwo. Znam się do-
ściu. Zgłoszenia tylko >i-| go sprzedlania 968, m*| skonale na hodowli dro-

tiry Lwowska 7—4| przy ul Szeptyckiego. | biu i mleczarstwie. Zgło-
oe 515--0| Dowiedzież: się ul. Pił-| szenia do Adm. pod

rū "=| sudskiego |16-b. 478—1| „Mikoszyna“. 528
Do sprzedania н оее н [

cukiernia w śródmieściu|PIANINO ilub krótki for- MŁODA
oraz potrzebny wspól-|tepian chcę kupić. Po- ZIEWCZYNA
nik z niedużym kapita-| średnictwo wykluczone.| poszukuje posady do
łem Wileńska 16 m. 10. |Wielka 36 m, 14 (wejście|wszystkiego. Gimnazja'-

480—0| frontowej, od 2—%6 godz.| na 8 m. 1. 539

 

  
firma WŁADYSŁAW SZCZEPAŃSKI|| Misje ogromontowane.

słoneczne, wszełkie wy-
śody, parter. Zakrets-

KRUPNI ediaea wa 11, Dozorca wskaże,

wy ziołowo'korz: Ё ki s31
Flaken 1 zł. wystarcza na 1 —3 litry wódki.

PolecaSkład Apteczny PRZE
Władysława TRUBIŁŁY ||”, „...

WILNO, LUDWISARSKA 12, (róg Tatarskiej). PMT
Tamże wody r.Ne yedR 78 przecudnych Do młodego lekarza

I и przychodzi wdówka w
 

Kucharka
samodzielna do Dru-
skienik potrzebna Kró«
lewska 9 m. 2. 511—0
TLAASNODUS Aa |

Mieszkania |
1 pokoje

£Mieszkanie
z 5 pokoi nowoczesne,
suche i ciepłe na III pię-
trze przy ul. Kasztano-
wej 5 do wynajęcia od
15 marca. Oglądać mo-

| žna od zaraz. Zapytać u
dozorcy. 523-—3 UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA

'Do wynajecia
mieszkanie 5 pokoi z
wygodami — parter.
J. Jasińskiego 15.

Do wynajęcia
mieszkanie 5 pokoi z
wygodami
ul. Zygmuntowska 22.

 

i wynajęcia
mieszkania 4 i 5 pokoi
ul. Tartaki 26.

średnim wieku, uskarża-

jąc się na nerwy. Po do-

kładnem zbadaniu pa-
ul | cjentki, lekarz mówi:

520 Najlepiej byłoby,

“ | gdyby pani wyszła zno*

wu zamąż,

— A możeby tak

pana, panie doktorze?

— Niestety, proszę pa-

mi, my lekarze. tylko

przepisujemy lekarstwa, ;

ale zažywač muszą

pacjenci!

za

2-gie piętro

kA 54°

Odpowiedzialny RedaktorSTANISŁAW JAKITOMICZ. |  


