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Anglja zbroi się.

zeta „People“ donosi, że rząd za-
mierza rozpisać pożyczkę wewnętrz- | zbrojeń morskich i powietrznych.
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j tów szterlingów dla przeprowadze-
„nia szeroko zakrojonego programu NA WIOSNĘ:

okrycia damskie, suknie, kapelusze, rękawiczki, pończochy i t. p. oraz palta męskie,
śarnitury, kapelusze, krawaty i inne artykuły mody damskiej i męskiej.

NOWOŚCI W WEŁNACH I JEDWABIACH.

BRACIA JABŁKOWŚCY
WILNO — MICKIEWICZA 18.

ną w wysokości 100 miljonów ш!

Echa zamachu bómbowego w Berlinie
PARYŻ (Pat). Jak twierdzi ko-

respondent agencji Havasa, zamach,
popełniony w czwartek w Berlinie,
wymierzony był według wszelkiego
prawdopobodieństwa przeciwko rad-|

jcy Ernstowi, naczelnikowi milicji
hitlerowskiej w Berlinie.

Obiegają pogłoski, że Ernst zo-
stał zraniony.

 

  

Czy Litwinow pojedzie do Kowna?
' MOSKWA (Pat.) Sowieckie czyn-
niki oficjałnie zaprzeczają doniesie
niom ryskim o rzekomej podróży
komisarza Litwinowa do Kowna oraz
o projektowanej jakoby nominacji
obecnego posła Z. S. R. R. w Stok-

holmie pani Kołłontaj na miejsce

skiego.

 ——7ь-И 
|ruch przybrał przedewszystkiem w

Obie te pogłoski są całkowicie:miejscowości Tariscuri.
nieuzasadnione.

 

- (Włochy, Francja
PARYŻ (Pat). Rzymski korespon-

dent „Paris Midi'* donosi, że w cza-
sie rozmowy ambasadora irancuskie-
$o z Mussolinim, premjer włoski
złożył uspakajające wyjaśnienia wo-
bec zaniepokojenia, jakie cało się
zauważyć ostatnio w Paryżu codo |
kierunku polityki włoskiej i istotne-

i poht rzymski.
nęła na zmianę stosunku Wioch do,
Francji, której współpraca uważana
jest we Włoszech za zasadniczy
czynnik w dziele utrwalenia pokoju. główne postanowienia nowej konsty. | wania i

W. Rzymie panuje przekonanie, tucji austrjackiej: Charakter federa-| związkowemu — Bundestag — pro- też odrzucić go. Zmiany mogą być
że wspólne oświadczenie włosko- listyczny Austrji będzie i wnowej|jektu ustaw. Sejm związkowy będzie dokonywane tylko w preliminarzu
francuskie z 17 lutego na rzecz nie-
podległości Austrji stworzyio pod-

| 5 robotników rolnych zostało za-
|bitych, 2 zginęli w płomieniach za-

 

Nowa konstytucja austrjacka.
| WIEDEŃ (Pat).

„Reichspost“
Dziennik urzę-

‚ 4ом’у

|konstytucji utrzymany. Na czele
państwa stać będzie prezydent

$o znaczenia protokółu rzymskiego. stawy do rzeczywistego zbliżenia związkowy, który będzie miał wy-
Teza włoska w niczem nie wpły-

Dookola
TAJEMNICZE PRZYGODY |

„JO O BIAŁYCH WŁOSACH*. |
PARYŻ (Pat). Sędzia śledczy;

Ordonneau polecił aresztować za-|
mieszanego w aferę Stawiskiego nie- |
jakiego Hainnaux, znanego pod prze-;
zwiskiem „Jo o białych włosach”. |

Jo był tym osobnikiem, który
wręczył inspektorowi Bony talony
czeków Stawiskiego. з

Po otrzymaniu nakazu areszto-
wania Hainnaux, policja udała się do
jego mieszkania, nadeszła jednak |
zbyt późno, gdyż Jo zdołał pół go-
dziny przedtem zbiec. Policja roze-
słała listy gończe.

Ucieczka Hainnaux dała powód
dzisiejszej prasie do wszczęcia ostre-
$o ataku na policję, która — zda-
niem prasy — wykazała całkowite
niedołęstwo, bądź też świadomie
ułatwiła Hainnaux ucieczkę, aby do-
trzymać układu rzekomo z nim za-
wartego podczas wręczania komisa-
rzowi Bonet talonów czeków Sta-
wiskiego.

Prasa podkreśla, że ucieczka
Hainnaux jest tem dziwniejsza, że
od kilku dni był on strzeżony przez
agentów policyjnych. :

PARYŽ (Pat). Niemalą sensację
wywołał dziś fakt dobrowolnego
zgłoszenia się Hainnaux na policję.

Przybył on do urzędu śledczego,
oświadczając, że nie miał zamiaru
uciekać i że natychmiast po dowie-
dzeniu się z dzienników, że jest po-
szukwany przez policję, stawia się
do jej dyspozycji.

Hainnaux został aresztowany.

ZWŁOKI STAWISKIEGO
W PROSEKTORJUM.

PARYŻ (Pat). W. dniu dzisiej-
szymi przywieziono do Paryża zwło-
ki Stawiskiego, które pod silnym
konwojem żandarmerji i policji zo-
stały przesłane do gabinetu medy-
cyny sądowej.

Ponowna sekcja zwłok odbędzie
się prawdopodobnie w najbliższy
czwartek.

Weźmie w niej udział lekarz,
który dokonywał pierwszej autopsji
zwłok oszusta.

 

 
 

   
  

 

Wszystkim naszym Szan.

Tod Administracji.
MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-
raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-
szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

ma z dniem 1 Kwietnia 1934 r.

 

między obu państwami.

TASI

afer

| łączne prawo mianowania i dymisjo-

 

Stawiskiego.
STAWISKA W OGNIU ŚLEDZTWA.

PARYŽ (Pat). Badana przez sę-
dziego šledczego wdowa po Stawis-
kim oświadczyła, że nie może z całą
pewnością . odczytać  przedstawio-
nych jej notatek na talonach cze-

W. sprawie stosunków Stawis-
kiego z dep. Galmotem pani Stawis-
'Ка oświadczyła, że kilka dni po
|aresztowaniu Stawiskiego w roku
| 1926 przysłał jej dep. Galmot do kli-

ków Stawiskiego. Nie sądzi jednak, |niki, w której przebywała, kwiaty,
| by suma 300 tys. fr. zapłacona była

rowi dziennika „La Libertė“, Ey-
mardowi, gdyż — o ile jej wiado-
mo — stosunki, jakie łączyły Eymar-
da ze Stawiskim, nie usprawiedli-
wiałyby takiej tranzakcji.

| przeciwieństwie do tego ze-
znania skonirontowany z. Eymardem
Romagnino twierdzi, że Eymard
przez pewien czas utrzymywał ze
Stawiskim bardzo bliskie stosunki.

| oraz. że odwiedził ją w szpitalu. Sta-
przez jej męża byłemu administrato- | wiska w myśl polecenia męża zwró-;

ciła się do Galmota z prośbą o zwrot
części sumy, jaką Galmot był winien
Stawiskiemu.

Skonirontowana z publicystą
Brouilhet, do którego Stawiski pisał
list z pogróżkami pod adresem* dep.
Galmota, Stawiska oświadczyła, że
w przedstawionym jej publicyście
poznaje osobę, którą widziała w to-
warzystwie męża kilka razy.

ITA DP ASTAAa GLAKAIA aO NSVAE ERRORLARAASa

Charakterystyczna sprawa.
Charakterystyczną dla naszych rym trzeba przecież chleb czemś posmaro-

'|czasów i stosunków historję podaje
„Słowo Pomorskie':

Położenie wsi z roku na rok staje się
coraz bardziej rozpaczliwe. Nie tylko już
chałupnicy i małorolni, ale nawet rolnicy,
posiadający gospodarstwa do 100 morgów—

zaczynają odczuwać coraz dotkliwiej skutki

przeciągającego się kryzysu. — Wieś zmu-

szona jest powoli obywać się bez takich,

dawniej niezbędnych produktów jak: cu-
kier, nafta, herbata i t. p., nie mowiąc już

o oszczędnościach, jakie czyni się na opale,

papierosach, alkoholu i in. Skazana popro-
stu na samowystarczalność, stara się za-

stąpić te produkty, których kupić nie mo-
że, gdyż niema za co, innemi, mniej war-
tościowemi lecz takiemi, które może wy-

tworzyć we własnym zakresie.
Na tem tle toczył się w gnieźnieńskim

sądzie okręgowym sharakterystyczny pro-
ces, o wyrabianie syropu z buraków, co na
mocy rozporządzenia Prezydenta Rzplitej

jest niedozwolone.

Na ławie oskarżonych zasiadła Krysty-
na Eberwein z Wszednia pow. mogileńskie-
go, właścicielka 70-morgowego gospodar-
stwa. Na pytanie sędziego zeznała ona, że

spotrzebowała 4 ctr. buraków na wyrób sy-

ropu, który zużyła dla swych dzieci, któ-

PRENUMERATOROM ZA-    
  

  

==

wać. Nie zdawała sobie sprawy z tego, że

wyrób syropu podlega opodatkowaniu,
Ponieważ jednak zachodziła wątpli-

wość, czy wyrabiany przez nią syrop prze-

kraczał 65 proc. czystości — wówczas bo-

wiem wchodzi dopiero w życie rozporzą-

dzenie Pana Prezydenta — przewodniczący

zapytał się osk., czy chce na własny koszt
oddać syrop do analizy. Wobec wygurowa-

wała z jej przeprowadzenia.
Występujący z ramienia skarbu asesor

p- Maćkowiak wniósł o wymierzenie osk.
najniższej kary t. j. zasądzenie jej na 500
zł. grzywny z zamianą na 25 dni aresztu

oraz na tydzień bezwzględnego aresztu, —

Sąd po naradzie skazał osk. na 50 złotych
grzywny i na 1 dzień aresztu. &

Do powyžszego pozwolimy sobie
dodać skromną uwagę, że zadaniem
prokuratury jest — udowodnić prze-
stępstwo, a potem żądać kary, W,
danym wypadku obowiązkiem było
przedewszystkiem udowodnić, czy
syrop miał więcej niż 65 proc. nie
zaś żądać na koszt oskarżonej prze-
prowadzenie analizy. Takim sposo-
bem można każdego oskarżyć np. o
zabójstwo i następnie żądać od jego
i na jego koszt lekarskiego świa-
dectwa, że jego rzekoma ofiara żyje

Można też każdego oskarżyć o tajne
pędzenie spirytusu i żądać na jego
koszt przeprowadzenia
analizy, że rzekomy spirytus nie jest
spirytusem, ale — studzienną wodą.
O ile „Słowo Pomorskie" w swem

sprawozdaniu się nie myli — zaiste
dziwna interpretacją prawa. Tym
sposobem niewolno już gotować bar-
szczu z buraków, bo komuś może się
wydać, że to syrop, a potem... „da-
każi czto ty nie wierblud”,

MW| tem wszystkiem jednak jest
jedna, ohydna cecha nowych czasów 

 

Rozruchy agrarne w Meksyku.
NOWY YORK (Pat). Z Meksyku budowań farmy. Wielu innych jest

: donoszą o rozruchach agrarnych w rannych.
obecnego posła w Kownie Kar- stanie Michoacan. Groźne rozmiary|

nych kosztów takiej analizy osk. zrezygno-;

i cieszy się najlepszem zdrowiem.!

chemicznej

Napastnicy zburzyli zabudowania
farmerów i zaatakowali robotników
rolnych, którzy nie chcieli się do

 

zagranicą 8 zł.

W, nr. 99 „Berliner Tageblatt“
ukazała się korespondencja z War-
szawy, rzucająca bardzo niteresują-
ce światło na skutki paktu polsko-
niemieckiego, oraz na niemieckie
plany, związane z tym paktem.

Autor zastanawia się nad znacze-
niem paktu. Uważa go za punkt
zwrotny w dziejach politycznych, za
wypadek, dotyczący wszystkich
państw, odgrywających w Europie
pewną rolę i stawią pytanie, ktoi
dlaczego jest temu paktowi prze-
ciwny?

„Przedewszystkiem jest mu przeciwna
Francja. Pod tym względem nie można ży-
wić żadnych wątpliwości. Wprawdzie urzę-
dowa polityka francuska nie okazuje swego
śniewu otwarcie i aż do chwili obecnej nie
poczyniła żadnych kroków w celv przeciw-
działania. Z jednej strony dlatego, że nie | nich przyłączyć.

„nowania rządu. Rząd będzie wy”|
ogłasza dziś łącznie uprawniony do opracowy-,mowi

przedstawienia  sejmowi|

obradować i głosować tylko nad pro-
jektami rządowemi i nie będzie miał
prawa zgłaszać sam projektów.,
Rząd związkowy będzie miał prawo
proklamować ustawy, a nawet zmie-
niać postanowienia konstytucji w
drodze rozporządzeń, Organem u-
stawodawczym będzie sejm związ-
kowy. Obok niego funkcjonować
będą 4 organa doradcze: 1) rada
państwa, złożona z 40 do 50 człon-
ków, powołanych przez prezydenta
związkowego, 2) rada kulturalna,
złożona z 30—40 członków, 3) rada
gospodarcza, złożona z 70 — 80
członków i 4) rada krajów, w któ-
rej skład wejdzie po dwóch przed-
stawicieli każdego kraju austrjac-
kiego. Te cztery organa doradcze
wysyłają swych przedstawicieli do
sejmu związkowego, który liczyć bę-
dzie ogółem 59 członków. Opraco-
wane przez projekty ustaw będą
przedstawiane czterem organom do-
radczym do zaopinjowania. Po wy-
daniu opinji przez te organa na po-
siedzeniu niejawnem rząd przedsta-  

Niedobór budżetowy pojawił się
po kilkoletniej przerwie z końcem
1930 r., a więc z chwilą, gdy partja
sanacyjna - zdobyła bezwzględną
większość mandatów, śdy „partyjni-
cy“ już jej nie mogli „przeszkadzać”.
Niedobór trwa do tej pory i ogółem
wyniósł już przeszło 1 miljard zło-
tych. Wobec tego już dawno zostały
zużyte wszystkie nadwyżki kasowe z.
okresu „dobrej konjunktury”, a rów=|
nież inne środki (kredyt w Banku|
Polskim, pożyczka narodowa etc.)
zostały już w dużej części wykorzy-
stane,

W bieżącym roku budżetowym
(ikwietnia 1933 — 1 kwietnia 1934
|r.) niedobór wynosił ogółem w ciągu
11 miesięcy 279 milj. złotych. W, lu-
|tym deficyt wyniósł prawie 50 mil.
Gdybyśmy nawet przyjęli, że w mar-
|cu będzie on znacznie mniejszy, np.
lo 20 miljonów, to i tak ogólny deti-
jsyt za cały rok przekroczy 300 mil-
| jonów. Wobec tego z pożyczki na-
rodowej już w bieżącym roku budże-
j towym trzeba będzie wziąć znacznie
jwięcej niż p. minister Zawadzki
przewidywał, A wobec tego na po-
jkrycie deficytu w przyszłym roku
zostanie znacznie mniej.

 
| Budżet uchwalony przez  partję
sanacyjną wykazuje tylko niespełna
|50 miljonów deficytu. Ale osiągnię-
„to to w ten sposób, że do dochodów
, zaliczono wpływy z pożyczki naro-
j dowej w wysokości 175 milj. zł.Po- |
mijając już fakt, że ta pozycja jest
nierealna, trzeba podkreślić, że po-

i stosunków — donosicielstwa. Boć
oskarżona Eberwein nie wyrabiała
syropu na sprzedaż, ale dla swoich
ośmioro głodnych dzieci, Był więc
ktoś, kto podpatrzył, pozazdrościł i
doniósł. Filozof Kant powiada: „Es
fasst mich der grosse Ekel'”,

jot.  

 

ASUSTEN PTSTTTNK IA NIEKO

Weszliśmy w 2 miijard deficytu.

uważała tego za właściwe, z drugiej dlate-

wi ostateczny projekt ustawy sej-
związkowemu, który musi

przyjąć ten projekt bez zmian, bądź

budżetowym.
Obrady sejmu związkowego będą

jawne, jednakże członkom sejmu nie
będzie przysługiwać prawo niety-
kalności. Oprócz sejmu związkowe-
go istnieć będzie w każdym kraju
austrjackim sejm krajowy, utworzo-
ny na zasadzie stanowej. W nowej
konstytucji skreślona będzie ustawa

sam

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocatową ZA. 4 gr. 52,

G6ŁOSZENIA: za wiersz millm. przed tekstem | w tekście (5 łamowe) 35 gr. za
tekstem (10 łamowe) pe 12 gr., nekrologi przed tekstem
€yfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrac|
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

po 28 gr. Ogłoszenie
Termiay

dowolnie zmientane.

    

Niemcy o pakcie z Polską.
go, že nie miaia po temu sposobności. Tem
niemniej dała ona wyraz swoim poglądom

w takiej iormie, która świadczy zarówno o

stopniu, jak i powodach jej gniewu...

„„„Szczególnie zasługuje na uwagę ton,

w jakim przemawiała do Polski prasa fran-

cuska nie opozycyjna. Tak się nie prze-

mawia, póki się jeszcze ma nadzieję odzy-

skania utraconego przyjaciela, "W takim

tonie przemawia się wówczas, kiedy się już

wreszcie doszło do wniosku, że decyzja jest

nieodwołalna. W przeszłości niejednokrot-
nie mówiono o zamiarach Becka, idących
w tym kierunku, aby uzależnić polską po-

litykę i nastawić ją na własne drogi. Pakt
polsko-niemiecki nietylko ukoronował tę
politykę, lecz ją urzeczywistnił po raz

pierwszy. Zawierając pakt, Polska uczyni-
ła to, przeciwstawiając się Francji (in

Gegnerschaft zu Frankreich).
„To, co przyjdzie po tym pakcie, musi

być całkiem nowym terenem.

„W tym samym czasie, kiedy Polska

zdobyła sobie po raz pierwszy swobodę
działania, — skąd prowadzą, jak wiadomo,

tysiące dróg w przyszłość, — Niemcy prze-
rwały żelazną obręcz zwycięzców wersal-

skich. Jednocześnie odpadło narzędzie te-

go traktatu, Liga Narodów. Można powie-
dzieć, że, wprawdzie Niemcy wystąpiły z

L. N. w październiku 1933 r., lecz wystąpie-
nie to okazało się skuteczne na miarę eu-

ropejską dopiero w styczniu 1934, dzięki

paktowi polsko-niemieckiemu.

„Że tak było w istocie, o tem świadczy

zachowanie się drugiego przeciwnika paktu

— Czech. I ten rząd również nie dał wyra-

zu swoim uczuciom. Jest to jednak tajemni-

cą publiczną, że zaniepokojenie z powodu

paktu nigdzie nie sięgnęło tak szeroko, jak

właśnie w Czechach.

„W obecnej chwili Czechy mają wra- o republice, oraz ten ustęp, który
mówi, że ;,prawo pochodzi od ludu”.
Zamiast niego wstawione będzie;
zdanie, że „wszelkie prawo pochodzi!
od Boga". Konstytucja uznaje nadal |
swobodę wyznań religijnych. Ko-,
ściołowi katolickiemu przyznane jest
stanowisko w myśl  konkordatu,
którego postanowienia ogłoszone bę-
dą równocześnie z nową konsty-
tucją. Wolność prasy, zgromadzeń,
stowarzyszeń, nauczania, działalność
artystyczna i naukowa ulegną pew-
nym ograniczeniom, podyktowanym
interesem państwa. Zaprowadzona
będzie cenzura filmowa i sztuk te-
atralnych.

życzka, która ma być zwrócona, nie
może. być uważana za dochód.

Wj każdym razie nawet wedle
oficjalnych obliczeń w przyszłym ro-
ku budżetowym będzie znów deficyt,
Pokrycie go będzie trudniejsze niż
dotychczas. Wszak trudno liczyć
ma nową pożyczkę. Oszczędności na
pensjach urzędniczych chyba nie są
narazie przewidywane, skoro dopie-
ro niedawno obcięto pensje z o-
kazji „przeszeregowania', Możnaby
zmniejszyć zwiększone pensje mini-
strów, obniżyć fundusze dyspozycyj-
ne, skreślić subwencje ma „Strzel-
ca' etc. Ale takich oszczędności nie
można przewidywać.

Bez pośpiechu.
Agencja PID dowiaduje się, że

Izba dia Spraw Wyborczych Sądu
Najwyższego po miesięcznej przer-
wie spowodowanej ferjami swiątecz-

nemi, wznowi w połowie kwietnia
sesje jawne dla rozpatrywania wnie-
sionych protestów. Do załatwienia
pozostało jeszcze Sądowi Najwyż-
szemu około 40 skarg z 14 okręgów
wyborczych. W ten sposób wszyst-
kie skargi wyborcze rozstrzygnięte
zostaną dopiero jesienią r, b,

Bony inwestycyjne.
Ministerstwo skarbu ogłosiło

przepisy dla urzędów. skarbowych
regulujące obrót bonami Funduszu
Inwestycyjnego. Bony inwestycyjne
mają być traktowane przez urzędy
skarbowe jak gotówka, Kasy sądo-
wie oraz kasy przedsiębiorstw pań-
stwowych i monopolów mają prawo
do wymiany bonów na pieniądze o-
biegowe bez ograniczenia.

  

 

Sala de wynajęcia
na odczyty i zebramia

 

żenie, że usunęła się jedna z dwóch pod-
staw, na których mogły się one poruszać,

„Pozostaje trzeci przeciwnik — Rosja.
Niewątpliwie najbardziej niebezpieczny i

najbardziej ruchilwy”.

Autor tłumaczy, że nie należy się
łudzić milczeniem Rosji, milczenie
to bowiem należy obecnie do  tra-
dycyjnych form polityki sowieckiej,
która zabiera głos dopiero wówczas,
kiedy jest pewna skutków swego
odezwania się:

„W każdym razie nie ulega wątpliwo-
ści, że ani podniesienie przedstawicielstw
do rangi ambasad, ani projektowane prze-

dłużenie terminu polsko-rosyjskiego paktu
o nieagresji, ani przyjęcia organizowane dla
Becka w Moskwie i dla Antonowa-Owsie-
jenki w Warszawie, nie mogą być uważane
jako dostateczne zrównoważenie tego, co

się stało. Wiele oznak przemawia za tem,

że jesteśmy obecnie na wschodzie Europy,

a zwłaszcza nad Bałtykiem, w przededniu

głęboko sięgających zmian i że Moskwa
nie coinie się ani przed usiłowaniami, ani

przed obawą niepowodzenia”.

Nie mniej, zdaniem autora, zanie-
pokojona jest Litwa, która widzi w
porozumieniu polsko - niemieckiem
bezpośrednią groźbę dla siebie:

„Wzrok Litwy kieruje się na Wschód i

spotyka się ze wzrokiem  porozumiewaw-
czym Sowieckiej Rosji*.

Oceniając zmiany, jakie zaszły w
Europie w ciągu czterech tygodni,
od chwili podpisania paktu, autor
powiada:

„Te cztery tygodnie nadały polityczne-
mu wyglądowi Europy dużo nowych cech.
Inne cechy już dziś zaczynają się zarysowy-

wać. Jeśli wypadki zachowają to samo
tempo, to wkrótce od wczorajszej Europy

pozostanie zaledwie niejasny zarys“.

Jest to głos tembardziej interesu-
jący, że pochodzi od przedstawiciela
pisma, dobrze zorjentowanego w
stosunkach warszawskich, a jedno-
cześnie po opanowaniu prasy berliń-
skiej przez hitlerowców, dobrze po-
informowanego 0 zamiarach i po-
glądach rządu berlińskiego.

TSNAILMatis ia LOZAD SLR

Hanka Ordonówna
procesuje się.

Przed sądem apelacyjnym w War
szawie toczyła się sprawa znanej ar-
tystki Ordonówny, która, jadąc z
Wilanowa samochodem, padła ofiarą
wypadku. Mianowicie na przejeżdża
jący samochód spadła topola i po-
tłukła artystkę. Ordonówna domaga
się od warszawskiego sejmiku od-
szkodowania w wysokości 85 tys.
złotych.

Sąd okręgowy przyznał jej tylko
14 tys. tytułem zwrotu kosztów le-
czenia oraz utraconych zysków zpo-
wodu niemożności zorganizowania
imprezy artystycznej. Sąd apelacyj- Orzeszkowej 11

od 11—3 i ed 6—8 wiecz.

 
ny wyrok pierwszej instancji za-
twierdził. ;
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Oznaki — обооко!ц obozu rządzącego
w sprawie ubezpieczeń społecznych.

Obóz narodowy był przez całe
lata odosobniony w  ostrzeganiu,

przed przerostem ubezpieczeń spo-,

będzie on musiał pod przymusem oddać co

miesiąc kilka lub kilkanaście złotówek, pod

przymusem będzie musiai odkładać, nie

iecznych. Nietylko lewica, ale tak- ;dojadając, na sprawienie sobie kiedyś „wy*

że obóz rządzący uparcie bronił tej| stawownego pogrzebu”.

dziedziny świadczeń i działań, z tą|
{

zmianą, że po maju 1926 obóz rzą- | się, dlaczego

dzący oddaf ją w ręce swoich ludzi.

Ko więcej, uchwalona przez BB no-

wa ustawa 0 ubezpieczeniach spo”

łecznych, która weszła w życie od

1-g0 stycznia rb., ma na celu ich

utrwalenie.
Lecz prawda życia nieubłaganie

kołacze i nawet w obozie rządzącym

rosną wątpliwości.

W „Gazecie Polskiej (nr. 68) za-
mieszczono uwagi, nastrojone na ton

zupełnie odmienny od dotychczaso-
wego, w których powiedziano:

„Twórcy naszych ubezpieczeń nie li-

czyli się dostatecznie z faktem, że społe-

czeństwo biedne, jakiem jest społeczeń-

stwo polskie, nie może sobie pozwolić na

luksus tak rozbudowanych świadczeń so-

cjalnych, jak są u nas rozbudowane. Je-

żeli ubezpieczenie od choroby tylko 5-ciu

miljonów obywateli (ubezpieczonych łącznie

z rodzinami) kosztuje mniej więcej tyle, co

1/10 całego budżetu Państwa, to trudno za-

przeczać twierdzeniu, że ubezpieczenia są

u nas rozbudowane ponad miarę.
Twórcy ubezpieczeń społecznych są-

dzą, że wydatek ten poza ubezpieczonymi

obciąża tylko pracodawców, a więc klasę

posiadającą. Są w wielkim błędzie. Wpraw-

dzie dopłaty do ubezpieczeń społecznych

obciążają bezpośrednio tylko pracodawcę,

lecz dopłaty te są dlań niczem innem jak

wzrostem kosztów robocizny, a wzrost ten

znajdzie zawsze swój wyraz w cenie pro-

dukowanego towaru. W. rezultacie świad-

czenia na rzecz ubezpieczeń społecznych

ponoszą konsumenci, a więc całe spole-

czeństwo.

Kierowani niewątpliwie  szlachetnemi

pobudkami, twórcy naszych ubezpieczeń

„społecznych zdążyli już w dużym stopniu

zrealizować swój maksymalistyczny pro-
gram. Wyprzedzając inne, o wiele bo-

gatsze kraje, stworzyli nam w Polsce cał-

kowicie już niemal skończony system ubez-

pieczeń społecznych. Nietylko rozbudowali
je pod względem rodzajów t. zw. ryzyk u-

bezpieczeniowych, ale i pojęcia samych ry-

zyk znacznie rozszerzyli.

Cóż bowiem z tego, że pracownik na-
jemny ma zapewnioną wszechstronną opie-

kę lekarską, zapomogę na wypadek czę-

ściowej nawet niezdolności do pracy lub

rentę na starość, jeżeli te wszystkie do-

brodziejstwa, z których być może kiedyś
będzie korzystał, nie zmniejszą mu dzisiej-

szej troski o dzieci, które może czekać los
bezrobotnych, nie poprawią dzisiejszego by-

fu rodziny, nie powiększą jego nędznych za-

robków. Przeciwnie. Na rzecz tych często

odległych i wspaniałych dobrodziejstw

W tych warunkach nie można dziwić

obdarzeni dobrodziejstwami

socjalnemi protestują — jak to donosiły

niedawno dzienniki — przeciwko zwiększe-

niu potrąceń na rzecz ubezpieczeń społecz-

nych. Protestują obdarzeni. Nie protestują

jeszcze ci, których kosztem obdarzono. Nie

protestują, gdyż nie wiedzą. Niedożywione

i obdarte dzieci, głodni i zrozpaczeni bez-

robotni nie wiedzą, że dobrodziejstwa, któ-

remi uszczęsliwiono pracujących, są kosz-

tem ich żołądków, kosztem ich zdrowia.

Te kilkaset miljonów złotych rocznie,

koniiskowanych przez ubezpieczenie spo-

ieczne z dochodu społecznego, to nietylko

wydatek na niezbędną opiekę spo'eczną,'to

nietylko przezorna oszczędność na czarną

godzinę, ale wydatek na budowę i utrzyma-

nie kosztownych choć pustych sanatorjów i

lecznic, na budowę wspaniałych gmachów

administracyjnych, to wydatek na utrzyma-

nie wielkiego i kosztownego personelu,

przeważnie lepiej wyposażonego,

którzy go opłacają”.

Powołując się na te wywody,
również sanacyjna ,Prawda” tódzka
(nr. 12) pisze;

„Państwo przymiera głodem i z roku na

rok zaciska pasa budżetowego. Miasta na-
sze, ozdobione monumentami i zbytkownemi

budowiami instytucyj ubezpieczeń socjal-
nych, toną w brudzie i budzą politowanie

swoim. odrapanym i zaszarganym wyglądem.

W sąsiedztwie wspaniałych, palacowych

lecznic i ambulatorjów kas chorych szcze-

rzy zęby widmo najskrajniejszej nędzy, wy-

cieńczenia i śmierci głodowej ludności bez-
robotnej, gdyż środki, które miały iść na

uzupełnienie zużycia warsztatów pracy i

które miały być odkładane na tworzenie

nowych, skonfiskowane zostały na potrzeby

ubezpieczeń społecznych. Nie chciano zro-

zumieć, że człowiekowi, który nie ma za-

pewnionego chleba, na nic nie przyda się

kasa chorych, że człowiek, który nie ma za-

niż Ci,

pewnionej pracy, nie będzie miał także i

emerytury w przyszłości, chociażby się

stworzyło tysiąc ubezpieczeń emerytal-

nych”.

Dołączają się do tego częste gło-
sy w innych pismach obozu rządo-
wego, up. w „ll. Kur. Codz.“ z 24 bm.

Coraz lepiej widać, že obóz rzą-
dzący, jak kolejno musiał uznawać
słuszność pogłądów obozu narodo-
wego w sprawie wysokości budżetu
państwa, w sprawie bilansu handlo-
wego, w sprawie rolnictwa itd., za-
wsze zapóźno i zawsze połowicznie i

| nieskutecznie przedstawiając swój
| odwrót, tak też dochodzi do odwrotu
| z placówki ubezpieczeń społecznych.

i

 

 

DZIENNIK WILEŃSKI|

Zagadnienie inteligencji.
„Gazeta Warszawska* ой рем-

nego czasu poświęca temu zagadnie-

niu dużo uwagi.
Dyskusję rozpoczął Roman

Dmowski, poczem kolejno wypowia-
dali się w tej sprawie Giertych, Be-
rezowski i inni.

Chodzi o odpowiedź na pytanie:
czy mamy nadmiar t. zw. inteligen-
cji, jeśli mamy, jak to zagadnienie
rozwiązać.

Przedewszystkiem jednak wypad
nie określić, kogo za t. zw. inteligen-
cję uważamy.

Na to ostatnie pytanie stara się
odpowiedzieć w „ABC poseł Strze-
telki:

O przynależności do warstwy  inteli-

śenckiej w Polsce nie decydują zalety u-

mysłu i ducha, lecz względy formalne, nie

jakość i wartość spełnianej pracy, lecz tyl-

ko jej rodzaj.

Do inteligencji zalicza się więc
tego, kto

a) posiada dyplom z ukończenia szkoły

wyższej albo średniej;
b) oddaje się t. zw. umysłowej pracy;

c) nie odbija jaskrawo od szarego tła

przeciętności cywilizacyjnej i ustalonego

standartu towarzyskiego.
Nie każdy „inteligent* musi być inte-

ligentnym, tak samo jak nie każdy czło-

wiek inteligentny i wykształcony jest w

Polsce „intelegentem*. Agronom, który
skończył wyższy zakład naukowy i wrócił
do sukmany i zagrody ojcowskiej, by pra-
cować przy pługu, traci indygienat, prze-

staje być „inteligentem* i wraca do „ludu”.

Zdaniem autora t. zw. inteligen-
c
o przedewszystkiem przeciętność i brak

zdecydowanego stylu życia w połączeniu z

poczuciem wyższości wobec t. zw. ludu.
Historycznie sprawa miała się poprostu tak,
że na miejsce herbu szlacheckiego  przy-

szedł dyplom szkolny, zamiast kontusza

międzynarodowy ubiór  mieszczański, za-

miast tytułu „waszmość”, tytuł „pan”.
Tak, ale ta inteligencja ma wielkie za-

sługi w zakresie uświadomienia narodowe-

go szerokich mas 1 zbliżenia ich do gór-
nych warstw społeczeństwa...

Nie zaprzeczamy, że część inteligencji

polskiej dokonała w drugiej połowie XIX

wieku olbrzymiego wysiłku w pracy nad

podniesieniem poziomu narodowego i kul-

turalnego, chłopa i robotnika polskiego.
Uznanie tych zasług nie może nam jednak

zamykać oczu na zjawisko znacznie szer-

sze, to znaczy na szereg szkód i ujemnych
procesów, które wynikły z uformowania się

w Polsce t. zw. warstwy inteligenckiej.

Kształtowanie się inteligancji na
zasadzie formalno-dyplomowej, nie
uwzględniającej jakości, lecz tylko
rodzaj pracy, zaciążyło fatalnie na
psychice społeczeństwa polskiego.

Byle wałkoń, nieprodukcyjny i tępy,
ale mogący wykazać się stemplem „umysło- 

POGŁOSKI
Jak iniormuje prasa warszawska, wed- ne odprężenie sytuacji i wyjaśnienie wza-

łuś pogloseg, nastąpiła zmiana w planach

na najbiiższą przyszłość.

Mianowicie został zaniechany zamiar  dziwe, wówczas wizyta francuskiego mini--

zwałonia nadzwyczajnej sesji w sprawach
konstytucyjnych. Pomimo całej wagi za-
gadnień gospodarczych na czoło zaintereso-

, wań aktualnych w sferach rządowych wy-
suwa się zagadnienie trzecie, amianowicie |

sprawa polityki zagranicznej.
Informacje o dalszem zaognieniu sto-

sunków polsko - czechosłowackich i o roz-

woju konfliktu między obu państwami są

zupełnie nieuzasadnione. Raczej spodziewać
się należy pewnego wyjaśnienia sytuacji.
W związku z tem rozeszły się pogłoski,

iż w najbliższych dniach ukazać się ma za-
sadniczy wywiad prasowy min. Becka o

stosunkach z Czechsłowacją

Zapowiedziane jest expose Benesza w
parlamencie praskim o stosunkach z Pol-
ską. Jak się spodziewają w kołach dyplo-
matycznych, enuncjacje te przyniosą znacz-

jemne nieporozumień i zadrażnień.
Gdyby istotnie iniormacje te były praw

„stra spraw zagranicznych, p. Barthou , w

| Warszawie wypadłaby już po wyjaśnieniu

kome stosunku Polski i Czech,

Nowe dekrety.
| "W: kołach politycznych przypusz-
Vaisių: że nowe dekrety Prezydenta

(R. P. w ważnych sprawach gospodar

czych, które w sposób bardzo sta-
nowczy zapowiadano już na pierw-

szy tydzień po zamknięciu sesji uka-

żą się dopiero po Świętach, a miano-
wicie wtedy, gdy przeprowadzona
zostanie rekonstrukcja rządu. Z tego

powodu najbliższe i zresztą jedyne
przed Świętami posiedzenie Rady
Ministrów ma być poświęcone tylko
drobnym sprawom bieżącym.
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Stosunek wladz szkolnych
„do Kurji biskupiej w Łomży.

ŁOMŻA (KAP). Ajencja „Iskra!
pod tytułem „Niezłomna łomżyńska

Kurja biskupia” podaje następującą
wiadomość:

„Podobnie jak w latach ubiegłych

Kurja biskupia w Łomży nie zezwo-

liła Księżom Prefektom na odpra-
wianie nabożeństw dla młodzieży

szkół łomżyńskich w dniu imienin

Marszałka Piłsudskiego”.

Wiadomość powyższa nie odpo-

wiada rzeczywistości, gdyż władze

szkolne nie zwróciły się do Kurji

iomżyńskiej z prośbą o zarządzenie
nabożeństw dla szkół, Kuratorjum

szkolne zwracając się do poszcze-

gólnych Kuryj biskupich, pominęło

łomżyńską władzę kościelną.
Musimy dodać, że od szeregu lat

pomiędzy Kurją biskupią w Łomży
!а dyrekcjami szkół miejscowych ist-
|nieje konflikt na tle nierespektowa-
|nia zarządzeń Kurji w dziedzinie na-
| bożeństw dla młodzieży szkolnej.
"Mimo wielokrotnych prób Kurji, wła
dze szkolne dotychczas sprawy nie;
załatwiły.

Jak już donosiliśmy, od 7 mie-
sięcy, t. j. od początku roku szkol-
nego, trzy szkoły w Łomży i jedna w

| Ostrowi Mazowieckiej nie mają na-
uki religji, gdyż Kuratorjum nie mia-
nowało Księży Preiektów.

!

Agitacja bezbożników-sanatorów.

Stołeczne organizacje komunizu-
jącego Związku polskiej młodzieży

demokratycznej (sanacja) zorganizo-

wały w ub. piątek zebranie publicz-

ne w sali klubu urzędników państwo

wych pod hasłem walki z kościołem

katolickim. Poglądy organizatorów
zebrania charakteryzuje kolporto-

wana przez nich ulotka, w której m.

in. czytamy, że ruch radykalno-spo-

łeczny młodzieży polskiej dąży do

zniesienia  konkordatu, zniesienia
rzymusowej nauki religii w szko-

łach, zniesienia podatków na rzecz

organizacyj wyznaniowych, wprowa-

,dzenia ślubów cywilnych, zniesienia
„majątków kościelnych i t. d.

Drastyczniejszych wyjątków z
treści ulotki nie cytujemy, gdyż za-
rządzeniem władz została skonfisko-
wana. ; {

Wi pewnym momencie zebrania
do sali obrad weszło kilkudziesięciu
młodych ludzi, którzy zaczęli demon-
strować przeciwko antykatolickie-
mu stanowisku ZPMD. Doszło do
bójki, w czasie której kilkunastu o-
becnych na zebraniu pobito. Po pew
nym czasie na miejsce zajścią przy-
była policja.

wej pracy” — stanął na drabinie społecznej
znacznie wyżej, niż utaletowany rzemie-

ślnik - artysta. Nastąpiło karykaturalne
skrzywienie w hierarchji wartości społecz-

| nych. Zaczęły zanikać prawdziwe i słuszne

ambicje zawodowe, i wszystkich ogarnął

| awczy pęd do przeciętności „inteligenckiej”.

| Tak, jak dzisiaj sprawy stoją,
istnienie w Polsce poczucia odrębności

| warstwowej  t. inteligencji — nie

jest zjawiskiem  dodatniem, lecz  prze-

ciwnie bardzo szkodliwem. Indygenat in-
teligencki, oparty na fałszywej hierarchji

wartości i zniekształconym stosunku mo-

ralnym do pracy, obniża poziom życia kul-

turalnego, zacieśnia dla wielu jednostek

twórcze możliwości rozwoju, utrudnia po-

głębianie się prawdziwego poczucia jedno-
ści narodowej, hamuje rozpęd cywilizacyj-
ny, demoralizuje  fałszywemi ideałami
warstwy niższe.

(W, końcu radzi autor zerwać z
pojęciem odrębności warstwowej in-
teligencji i jej elitarnego charakteru.

ko wh ię ak PARKA kiaaa Nani
Zaniepokojenie.

Wszczęta przez „Gazetę War-
szawską” dyskusja: poważnie zanie-
pokoiła żydowski „Nasz Przegląd".
Obawiają się żydzi, by po nadmia-
rze inteligencji nie poczęto gadać o
nadmiarze żydostwa.

„Skarga na „nadmiar“ inteligencji przy-

pomina jeszcze jedną skargę na „nadmiar”,

przyczem obie skargi są ze sobą ściśle spo-

krewnione. Reakcja utyskuje także na

„nadmiar” artykułów rolnych i fabrycznych.

Już wielokrotnie wyjaśnione, że nie będzie
żadnego nadmiaru towarów, o ile się go po-
dzieli między tych licznych ludzi głodnych

zw.

 
!nież jest z „nadmiarem“ inteligencji.

i nagich, którzy go łakną. Ale reakcja woli

palić te towary i niszczyć, niż dać tym rze-

szom, których ludzkie egzystencje uważają

dla siebie za niebezpieczeństwo. Podob-

Dla

obsługiwania szerokich mas nie mamy za
dużo inteligecji, lecz raczej za mało. Ale

reakcja nie chce ani oświecania mas, ani

istnienia inteligencji, któraby mogła je

uświadamiać w duchu racjonalnego żąda-

nia minimalnych praw ekonomicznych, bez

których prawa polityczne są zerem”.

Los narodu podbitego.

Obawy żydów miały, jak się oka-
zuje, uzasadnienie. Zresztą nietylko
dla żydów jasnem jest, że zagadnie-
nia nadmiaru inteligencji nie da się
rozwiązać bez uprzedniego załatwie-
nia sprawy zażydzenia inteligencji.
Rozumie to również opinja społecz-
na polska i właśnie „Gazeta War”
szawska“ porusza sprawę rozrostu
inteligencji żydowskiej po wojnie.
Mianowicie, w artykule p. t. „Roz-
rost inteligencji żydowskiej w Pol-
sce po wojnie* Jędrzej Giertych przypomina cyfry z broszury prof.

2 prasy.
Komarnickiego, z których widać, jak
groźnym jest stan zażydzenia wol-
nych zawodów w Polsce 35 proc. le-
karzy i ponad 50 proc. adwokatów

żydów).
Uwagi swe kończy Giertych w

sposób następujący:
W Polsce odbywa się obecnie proces,

analogiczny do tego, który w Niemczech
odbywał się od roku 1848 do przewrotu

hitlerowskiego. Żydzi zaczynali się stawać
mózgiem Niemiec, czemu dopiero hitlerow-

cy położyli kres. Dla każdego jest już o-

becnie widoczne, że do tego samego dążą

oni dzisiaj w Polsce.
Jeżeli proces zażydzenia inteligencji

będzie się przez czas dłuższy bez przesz-

kód odbywał w tem tempie, co teraz,— to
musi on przynieść z sobą dwa wyniki. Po

pierwsze, — żydowski sposób myślenia, ży-

dowskie pojęcia, żydowskie metody postę-

powania będą się stawały panującemi w na-

szej ojczyźnie i będą przyswajane sobie

przez rdzennych Polaków (co i dzisiaj w

pewnych kołach zaczyna się stawać regu-

łą). Po drugie, — pola pracy, wymagające

wyższego wykształcenia (t. zw. zawody in-
teligentnej, będą coraz bardziej opanowy-

wane przez rdzennych żydów

Wytwarza się tedy wprost
dramatyczna sytuacja.

Pod wpływem procesu, ogólnego dla
całego świata cywilizacji europejskiej, pole
pracy i zarobkowania dla inteligencji szyb-

ko się, zarówno w Polsce, jak gdzie indziej,

kurczy, — obok tego zaś, z tego niewielkie-

go pola, które pozostaje, Polacy w Polsce
w szybkiem tempie są wypierani przez ży-

dów. W kraju będzie więc coraz mniej inte-

ligencji, — a śród tej, która pozostanie co-
raz mniejszy odsetek stanowić będzie inte-

ligencja polska.
Jest to zwykły los narodów podbitych,

że zatracają szybko, a czasami zupełnie,

swoją warstwę oświeconą, — stając się tem

samem ludami bez głowy.
Tymczasem Polsce tragiczny ten los

zaczyna grozić od chwili — kiedy odzyska-

ła niepodległość.

(ioa a

Teatr <Lutnas.

Komedja muzyczna w 4 aktach
według Oesterreichera i Bernauera,
opracował K. Wyrwicz-Wichrowski,
muzyka i teksty śpiewów Jerzego
Świętochowskiego, opracowanie or-
kiestrowe Mieczysława Kochanow-
skiego. e Р

Jak widzimy na stworzenie tej
nowości ziożyła się praca kilku lu-
dzi. Nie zmienia to taktu, że mamy
tu do czynienia z pierwszą operetką
wileńską, pierwszą bodaj od cza-
sów operetek moniuszkowskich.

Niezależnie więc od wagi gatun-
kowej tego tworu i jej wartości bez-
względnej sam fakt, ukazania się na
scenie czegoś podobnego już jest
godny szczególnej uwagi i specjal-
nego zanotowania.

Teatr nasz nie od dziś zdradza
szlachetne ambicje i aspiracje wyż-
szego rzędu.

Zaryzykowaniem wystawienia wi
leńskiej operetki, zespół lutniany
przypiął sobie zasłużenie rycerskie
ostrogi. Jest to nagroda za męstwo.
Oby się, to męstwo opłaciło większe-
mi wpływami w kasie!

Po ciepłem przyjęciu „Rajskiego
Ogrodu* przez premjerową licz-
ność sądzić należy, że i ta nagroda
nie minie.

Możnaby się spierać co do naz-
wy, określającej gatunek „Rajskiego
Ogrodu“. Nie jest on rzeczywiście
operetką w ścisłem znaczeniu tego
słowa, a jednak nie jest też komedją
muzyczną.

W! odróżnieniu od wagnerowskie-
$o dramatu muzycznego nazywano
Komedję muzyczną naprzykład
„Śpiewaków norymberskich" Wa-
śnera i „Falstafte" Verdiego. Odle-
głości zbyt duże, by można tego sa-
mego terminu używać. Wstawki
śpiewane, jak w „Ogrodzie”, prowa-
dzą prostą drogą do wodewilu. Naj-
prawidłowiej sądzę, nazwaćby moż-
na „Ogród komedją z muzyką.
«+ A teraz pomówmy o muzyce p.
Świętochowskiego. :

P. Świętochowski zanadio tkwi
w tanecznych przebojach warszaw-
skich. Jego pomysły muzyczne zbyt
jednostronnie wylewają się w formę
foxów, slov-foxów, zrzadka bosto-
nów. Nawet w momentach drama-
tycznych, jak naprzykład w zakoń-
czeniu III aktu, kompozytor nie
ustrzegł się slow-foxa, co w związ-
ku z sytuacją wywarło dość ko-
miczne wrażenie. Wogóle sceniczna
wartość tej efektownej sceny końco-
wej podniosłaby się znaczniej, gdy-
by zagrano ją bez muzyki.

WI muzyce p. Świętochowskiego
troszkę zamało oryginalnych pomy-
słów, a zadużo ogólno-przebojowego
języka.

Pamiętać jednak trzeba, że to
pierwszy większy utwór młodego
kompozytora. Ten pierwszy począ-
tek daje do poznania, że kompo-
zytora stać na więcej. Jego melodje
mają właściwe zacięcie i sympa-
tyczny sentyment,

Jeżeli chodzi o porównanie, to w
muzyce p. Świętochowskiego jest
daleko więcej śladów talentu, niż
naprzykład w transmitowanej nie-
dawno przez radjo operetce Biało-
stockiej. P. Świętochowski w wielu

 

 miejscach przewyższył swoje war-
szawskie pierwowzory.

KRONIKA.
Znów dziwne nieporozumienia z ulotkami..
Wczoraj w godzinach rannych Czasu na „wyjaśnienie”* było więc

młodzież rzemieślnicza i robotnicza aż nadto dość.
rozdawała przed kościołami ulotki,| _ Niektórzy z pośród rozdających

nawołujące do popierania handlu byli w ten sposób odprowadzani do
polskiego. | komisarjatów dla „wyjaśnienia* po

O ukazaniu się tej ulotki pisa-|3i4 razy.
liśmy już onegdaj. | Początkowo wszystko kończyło

w kolportowaniu tej legalnej ulotki,
legitymując / ustawicznie

misarjatów, gdzie odbierano 1m ulot-
ki dla „wyjaśnienia'”, aczkolwiek już
3 dni minęło od chwili, kiedy pierw-
sze ulotki ukazały się na mieście.

Nie ograniczając się jedynie do
rozdawnictwa ulotek, Młodzi zorga-
nizowali wczoraj wielki w'ec pod
hasłem „Kupuj u goja“.

Wiec ściągnął liczne rzesze pu-
bliczności i przeszedł w nastroju na-
der ożywionym.

DYŻURY APTEK.
Dziś w mocy dyżurują następujące

apteki:
Sukc. Augustowsni<„. — ul. Kijowska

Nr. 2 (telet. 16 31, trumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (telef. 3-29) i Rostkowskie-
żo — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
$o — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie >» przedmieściach, prócz Śnipiszek.

JAKA DZis BĘDZIE POGODA?
Naogół chmurno. Rankiem m$gli-

sto. W ciągu dnia rozpogodzenie.
Dość ciepło. Słabe lub umiarkowa-
ne wiatry z kierunków zmiennych.
Na południu skłonność do burz.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE
— Niedziela palmowa w naszem

mieście wczoraj niemniej okazale

wypadła, mz lat ubiegiych, We

wszystkich swiątyniach wileńskich
odprawione zosiaiy uroczyste nabo-

żenstwa, w czasie których kapiani
wygiosili okolicznościowe kazania.

Udział wiernych w tych nabożeń-
stwach był bardzo liczny. Wszyst-
kie kościoły byty zapełnione po
brzegi. :

Frzed świątyniami od rana aż do
wieczora sprzedawane byty palmy.
Niezmiernie wielki wybór i niskie
ceny jednały dużo nabywców.

Zdrowie ks. Biskupa Michal-
kiewicza, Wiczoraj J. E. ks. Biskup-
Suiragan Kazimierz Michalkiewicz
przez cały dzień nie wychodził z
tóżka, gdyż wskutek zmiennej pogo-
dy i niepomyślnych warunków atmo-
sterycznych czuł się niedobrze. Je-
dynie ks, Biskup odprawił zrana
nabożeństwo w kaplicy domowej.
— Rekolekcje w Domu Nociego-

wym. Wczoraj o godz. 7 wiecz, w
Domu Noclegowym przy ul. Połoc-
kiej 4, w t zw. „Cyrku , gdzie prze-
bywają różni włóczędzy i przestęp-
cy, rozpoczęły się dla nich reko-
lekcje, Trzeba przyznać, że na re-
kolekcje stawiła się większa część
lokatorów tego przytułku i należy
podkreślić, że wszyscy oni pilnie
słuchali kazań. Rekolekcje potrwają
kilka dni,
— Podziękowanie. Czcigodnemu Księ-

dzu Profesorwi O. Konaweckiemu z głębi
serca składamy serdeczne podziękowanie
za bezinteresowną i gorliwą pracę w pro-
wadzeniu rekolekcji w kaplicy OO. Je-
zuitów. Uczestnicy rekolekcyj.

Z MIASTA.
— Stan wody na Wilji, Wobec

nieustannego opadania wody na
Wilji i minięcia groźby wylania, od-
wołane zostało pogotowie przeciw-
powodziowe.

Wczoraj wieczorem poziom rzeki
wynosił już tylko 568 centymetrów.
Najwyższy przybór wody w roku
bieżącym osiągnął 6 metrów 16 cen-
tymetrów.

 

Początek jest dobry i powinien
zachęcić kompozytora do dalszej
pracy w tym kierunku.

Niewątpliwie w dużym stopniu
do powodzenia muzyki p. Święto-
chowskiego przyczyniło się dosko-
nałe, z prawdziwym smakiem zro-
bione opracowanie orkiestrowe p.
Kochanowskiego.

Teatr nie zaniedbał niczego, aby
debiut kompozytora wileńskiego wy-
padł jaknajlepiej. |

Operetkę wystawiono ze wzmo-
żoną starannością,

Zabawna komedja wileńskich au-
torów wymaga rutynowanych akto-
rów. Nie brak ich na naszej scenie.
Pp. Rychłowska, Halmirska, Mali-
nowska, pp. Wyrwicz-Wichrowski,
Tatrzański, Dembowski, Szczawiń-
ski wnieśli na scenę dużo humoru i
ożywienia.

Dobre epizody dali pp. Rewkow-
ski, Kubiński i Ciesielski.

P. Romanowska, jak zawsze uro-
cza w scenach lirycznych, ugięła się
pod ciężarem głównej roli, wymaga-
jącej znacznie większego doświad-
czenia, niż je posiada sympatyczna
młoda artystka.

Wstawki baletowe podobały się
ogólnie, zwłaszcza efektownie wy-
padł „Wachlarz* z p. Martówną i
p. Ciesielskim.

Dekoracje do IV aktu przypra-
wiły mnie o nagły atak żółtaczki.

St W—ski. 
 

cych, których odprowadzano do ko-|
| „łamowania” znajdzie się w końcu
|przed kratkami sądowemi,
; znajdzie należyte wyjaśnienie.

Policja znów czyniła przeszkody się na „wyjaśnieniach, lecz później
| poczęto

rozdają-| tamowanie ruchu.
spisywać protokuły za...

Miejmy nadzieję, że sprawa tego

gdzie

WIELKI WIEC MŁODYCH
STRONNISTWA NARODOWEGO.

Prócz referentów, zabierali głos
w dyskusji także mówcy z pośród
publiczności.

{ Wiec zakończono wśród entuzja-
stycznych okrzyków na cześć obo-
zu narodowego oraz wezwań do po-
pierania handlu rodzimego.

— Likwidacja P. U. P. P-u. Z
| dniem 27 bm. likwiduje się, jak wia-
domo, Państwowy Urząd Pośredni-
ctwa Pracy. Agendy P.U.P.P. przej-
muje Biuro Pośrednictwa Pracy,
utworzone przy Funduszu Bezrobo-
cią. Kierownictwo biura obejmuje
dotychczasowy kierownik P.U.P.P-u,
p. Baranowski.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Kontrola cen przedświątecz-

nych. W okresie świątecznym wła-
dze miejskie zorganizowały specjal-
ny nadzór nad cenami rynkowemi.
Będzie przeprowadzana ścisła kon-
trola, żeby sprzedawcy nie wykorzy-
stali pomyślnej konjunktury zwię-
kszonych zakupów i nie pobierali
cen wyższych od ustalonych. W
tym celu przeprowadzane mają być
lotne inspekcje. Za pobieranie cen
wygórowanych winni pociągani będą
do surowej odpowiedzialności karnej
w drodze administracyjnej. Speku-
lantom wymierzane będą dotkliwe
kary pieniężne, względnie areszt.

SPRAWY PODATKOWE.
— Wstrzymanie egzekucyj po-

datkowych. W. Wielkim Tygodniu
, zostaną wstrzymane egzekucje
wszystkim płatnikom. Zmora se-
,kwestratorów odżyje zaraz po świę-
tach z dniem 3 kwietnia.

SPRAWY KOBOTNICZE.
— Konierencja w sprawie likwi-

,dacji strajku szewców. W dniu dzi-
|siejszym odbędzie się u inspektora
|pracy konierencja szewcka w ceiu
likwidacji zatargu. Wezmą w aiej
udział: cech szewców chrześcijan,
chrześcijański związek szewców,
przedsiawiciele komisji strajkowej i
związek kupców żydowskich.

3000Obecnie strajkuje około
szewców.
— Czy Nowo-Wilejka przyłączy

się do strajku murarzy? Związek
murarzy 1 betoniarzy postanowił

wysłać do Nowej-Wilejki specjalną
komisję, która przeprowadzi kontro-
lę, czy murarze, zatrudnieni przy
robotach budowlanych, otrzymują
należne im wynagrodzenie, ustalone
przez związek. Wi wypadku stwier-
dzenia, że nie otrzymują, komisja
zabroni im pracować — a nakaże
przyłączyć się do strajku, który w
Wilnie już trwa.

ietau | mUżyKka
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o go-

dzinie 8-ej w. (punktualnie) jedno z ostat-
nich widowisk, misterjum pasyjnego „Golgo-
ta”. Ze względu na powagę widowiska, po
drugich fanfarach — nikt na salę nie bę-
dzie wpuszczany. Ceny propagandowe —
od 20 groszy.
— „Golgota* we wtorek i w środę o

godz. 5 popoł. w Teatrze Miejskim na Po-
hulance.
uwagę Sonata Scarlattiego w transkrypcji
— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dzisiej-

sze widowisko propagandowe wypełni
operetka Stolza „Dzidzi”.

POLSKIE RADJO WiLNO.
Poniedziałek, dnia 26 marca 1934,

7.00: Czas. Muzyka. 11.50: Utwory Czaj-
kowskiego (płyty). 11.57: Czas. 12.05: Mu-
zyka węgierska (płyty). 12.30: Kom. meteor.
12.35: Utwory Griega (płyty). 15.15: „Szy-
bownictwo polskie w r. 1933“. 1540: Kon-
cert dla młodzieży (płyty). 16.10: Koncert.
16.40: Francuski. 16.55: Recital śpiewaczy.
17.15: Koncert. 18,00: „Palestyna w dobie
obecnej” — odczyt. 18.20: Audycja literac-
ka. 18.50: Muzyka (płyty). 19.15: „Reko-
lekcje radjowe” ks. Hlebowicz. 19.25: Od-
czyt aktualny. 19.40: Kom. sportowy.. 20.00:
Koncert religijny w wyk. chóru „Echo“,
pod dyr. prof. Władysława Kalinowskiego.
21.00: „Wynalazki historyczne” — odczyt.
21.15: Koncert muzyki włoskiej, 22.45: Mu-
zyka popularna (płyty). 23.00: Kom. meteor.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Transmisja z Częstochowy do Ameryki.
Na podstawie porozumienia z delega-

tem Nattional Broadcasting Corporation
potężny blok tego koncernu, złożony z kil-
kudziesięciu radjostacyj, transmitować bę-
dzie z Czestochowy 27 bm. między godz.
18 a 18.30 nabożeństwo z KaplicyMatki
Boskiej Cudownej oraz pieśni religijne w
wykonaniu chóru Jasnogórskiego. Audycja
ta będzie poprzedzona pina w
języku polskim „i angielskim, poświęcona
Częstochowie. #

Muzyka włoska w radjo. |
Wieczorny koncert poniedziałkowy,

który rozpocznie się o godz. 21,15 poświę-
cony będzie w całości muzyce włoskiej
dawnych mistrzów oraz kompozytorów
współczesnych W programie zasługuje na
uwagę Sonata Scarlattiego w  transkrycji
orkiestrowej, zaś z nowszej muzyki — In-
termezzo Szpagnoliego, poemat symfonicz-
ny Le Sabaty (kapelmistrz „La Scali') oraz
uwertura komedjowa Busoniego, W koncer-
cie tym wezmą udział dwaj znani artyści włoscy kapelmistrz C. Nordio oraz skrzy*
pek Orlando Dak * З J  

k
ė

j
e

O
7

<
©

PH

 

 



Trudno sobie wyobrazić coś mil-
szego od rozkosznie bawiącego się
dziecka,

Dziecko bawi się od swoich naj-
młodszych dni. Bawi się narazie
swoją własną nóżką, rączką, potem
słowem, które pieści jego delikatny
słuch.

| Rozwój zabawy dziecka idzie
rosnącym postępem, dochodząc do
wyszukanych sposobów  niewin-

nych a jola
bardzo pożytecznych zabaw

jak chociażby uprawianie szybow-
nictwa, sportów motorowych itp.

Zawodowi wychowawcy  niejed-
nokrotnie zastanawiali się nad psy-
chologją dziecka, dochodząc do
wniosku, że od form zabawek i od
sposobu prowadzenia zabawy  uza-
leżnia się bezpośrednio wpływ na
ksztaitowanie się młodzieńczego
charakteru.

Zaczęto więc zwracać uwagę na
zabawki dziecinne.

Już przed wojną w Krakowie
propagatorem nowoczesnych iorm

zabawy byi ur. Jordan, który pozo-
Stawił po sobie pięknie wytknięty
 ząmiar organizowania dla dzieci
ogródków zabawowych.

(W| Krakowie, który rywalizuje w
sporcie ze Lwowem o nazwę koleb-
ki sportu polskiego, jest kilkanaście
ogródków, tak zwanych Jordanow-
skich.

Zachodzi więc pytanie, jak wy-
ślądają takie ogródki i na czem
właśnie polegają.

Na pytanie te postaramy się
powiedzieć.

Ogródek Jordanowski jest tere-
nem zabawy. Dzieci bawią się
Piaskiem, biegają po trawie, korzy-
stają z przyrządów rozrywkowych,
Jak: hamak, serso, krokiet, z najroz-
maitszych piłek, puszczają okręty na
wodę — słowem ogródek Jordanow-
ski jest rajem, marzeniem każdego

iec
Dodać jeszcze trzeba, że w ogród-

kach tych

 
s

są przełożeni,
którzy fachowo kierują zab-wą.

Kierownictwo postawioi:2 jest w
ten sposób, że dzieci nie są bynaj-
©niej krępowani jakimś zgóry na-
tzuconym, bezwzględnym rozkazem.
W ogródkach opieka jest prowa-
dzona bardzo ostrożnie, bo wiemy,
Że dzieci nie zawsze lubią, gdy nie-
Mi ktoś się opiekuje, chodzi za roz-
bawionem dzieckiem niania, albo
Nieodłączna opiekunką - ciocia.

Dziecko rwie się do samodziel-

lości. | paidkidkiŚ

Rodzi się inicjatywa.

Powstają projekty. Dzieci bawią się
W wojsko, w rycerzy, chcą dowo-
Ча itd.

, Trzeba więc bardzo umiejętnie
kierować zabawą dzieci, by ich nie
%ąazić, bo gdy się zrazi, to zaczną
sisnąć u nich plany, zniknie piękna
icjatywa.

[o też są organizowane specjal-
le kursy na kierowników ogródków
Ordanowskich, które zaczynają
dobywać coraz to większe uzna-

 

   
    

  

   
  

  

 

   

 

  

  
   

   
  

   

 

   

   

   

   

 

  

   

 

   

  

 

 
Dodać jeszcze trzeba, że w ogród-
tch Jordana bawić się mogą dzieci

XI najmniejszych aż do 14 roku ży-
Są,

Zabawki są umiejętnie dobiera-
|“. Oczywiście, że w: zabawach tych
| erwszeństwo mają tak zwane za-
|iwy sportowe, które zapewniają
% procentowe powodzenie, cho-
Nžby dlatego, że pozwalają dzie-
%m korzystać z ruchu i powietrza.
Dzieci do ogródków są wpuszcza-

* po badaniach lekarskich. Wo-
le, jeżeli chodzi o dozór lekarski,
(w dobrze postawionym ogródku

opieka lekarska

t na każde zawołanie.
|.Statystyka prowadzona nad
|ećmi, uczęszczającemi do ogród-
„W zabawowych, jest nadzwyczaj

| “kawa.
„Prasa zagraniczna podaje, že

| Wódki działają na

zmniejszenie się przestępstw
„Tod dzieci, że te które stale cho-
„1 na zabawy do ogródków, są o
*le grzeczniejsze, posłuszniejsze,
*iej wychowane.
Przeciwieństwem ogródków są

JęCe, które też przecież wychowują
jjci, ale czyż możemy tutaj robić
les porównanie z tą wielką pracą
howawczą ogródków, a  zgub-

wpływem ulicy.
| Biedne dzieci, których rodzice
mają czasu niemi się zająć,

rosną na ulicy,

ią się nieraz w brudnym ryn-
Aku,

i | Jeż to razy można zastać gro-
jj Ki brudnych dzieciaków roz-
;łczanych niemożliwie, zajętych
; Ulicy ёга w: guziki, czy też w in-

į *abawę, pozbawioną  pierwiast-
wychowawczych.

|Doprawdy, nieraz żal bierze pa-
Ją na te biedne dzieci, z których
sta najgorszy element spole-
twa, to też 0 organizowanie

  

 

  

zdrowy odruch społeczeństwa.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości,
że w pracy przy zakładaniu placó-
wek wychowawczych z pomocą
przyjdą ci wszyscy którym droga
jest przyszłość narodu.

; 4 pewną przykrością musimy
| stwierdzić, że Wilno pod tym wzglę-
' dem znajduje się na dalekim szarym
końcu.

(Wilno nie posiada jeszcze ani jed-

mych względów nieaktualna,
Dopiero przed kilku miesiącami

niecznej potrzebie zajęcia się
dziećmi,

Miejski Komitet W. F. na swem'
posiedzeniu omawiał szczegółowo

pian budowy ogródków.
Zapadła jednogłośna decyzja, by u-
wagę skierować na stronę wycho-

Wczorajszy mecz bokserski z
Estonją, chociaż zakończył się prze-
graną Wilna 6:10, to jednak zupeł-

ściarskiego w Wilnie.

jadących do Budapesztu na mistrzo-
stwa Europy, 6 cennych punktów.

młodzi nasi reprezentanci potrafią
godnie zastąpić tych wszystkich,
którzy odeszli do historji sportu bo-
kserskiego Wilna. ‚

Wielką niespodzianką dla nas
była piękna walka młodego Sandle-
ra, który zwyciężył na punkty mi-
strza Estonji.

mistycznym,

ECHA MINI
Tegoroczny sezon

rządzii ogromną krzywdę sportowi

wileńskiemu.

szych wydarzeń sportowych. isiedni

nia przyjnajmniej jednych powaž-

nych zawodów.
Nie zostały w tym roku rozegra-

ne mistrzostwa okręgowe. Nie mógł
dojść do skutku pojedynek z Łotwą,
który po zawodach w: Kabce zapo-
wiadai szereg sensacji sportowych.
'Lrudno więc mówić coś konkretnego
na temat narciarstwa wileńskiego,
które starannie przygotowało się do
sezonu,

Sprowadzono specjalnie z Zako-
panego trenera. Żawodnicy nasi,
którzy chcieli coś skorzystać, to
skorzystali, a najlepszym tego dowo-
dem jest chociażby fakt, że Wojcicki
z W. K, 8. doszedł do tak wysokie-
$o poziomu, iż zdecydował się na-
wet na start w mistrzostwach Pol-
ski, skacząc na Krokwi.

rozwiązania było, czy Lakman po-

trafi obronić swój tytuł mistrzowski
wobec dobrej iormy  Wojcickiego,
Zajewskiego, Stankiewicza i Mosto-
wicza. W. skokach zabłysnąłby о-
czywiście szereg młodych sił.

W, biegu złożonym miał się roze-
grać pojedynek starych rywali Za-
jewski kontra Wojcicki, Pojedynek
ten rozegrany byłby na tle walki
Stankiewicza, Lakmana, Hermano-
wicza, Umiastowskiego i innych.

Nadzwyczaj interesująco zapo-
wiadała się walka w biegu na 18
klm. Do pierwszeństwa było dwóch
rywali, a mianowicie: Starkiewicz i
Łabuć, ale nie wykluczone było, że-
by któryś z młodych sprawił niespo-
dziankę. Świetnie zapowiadał się
szereg narciarzy z Ogniska.

Wśród pań poziom walki. byłby
bardzo wysoki.  Faworytką byla
oczywiście mistrzyni H, Ławrynowi-
czówna, która walczyłaby z Lewo-
nową, Burhardtówną,  Ciundziewic-
ką, Iwanowską i innemi.

W. junjorach wygrałby prawdo-
podobnie Hanzen, który jest nadzie-
ją narciarstwa wileńskiego.

Do tych ciekawych zapowiedzi
dochodziły jeszcze walki na tle po-
rachunków klubowych.
W tym roku sytuacja poprawiła

się o tyle na korzyść, że zdobycie
hegemonji narciarskiej nie byłoby
tak łatwą rezczą, jak w poprzednich
latach. Narciarze Ogniska musieliby
porządnie popracować, by wyjść
zwycięsko z A. Z. $, mającym w
swoim gronie kilku dobrych narcia-
rzy, jak również i z W. K, S.

Oczywiście, że najciekawszą im-
prezą sezonu były mecze z Łodzią.
Sądząc z wyników uzyskanych w
Rabce, wilnianom trudno byłoby
wygrać z Łotwą. Ostatnio właśnie
Łotysze poczynili ogromny postęp w
biegach, tak też i w skokach, odno-
sząc w Rabce szereś pięknych su-

nego ogródka. Dotychczas akcja or--
ganizowania ich była z  niewiado-!

zaczęto mówić coraz częściej oko-

DZIENNIK WILEŃSKI .

wawczą dzieci. ! bawić się w śmietnikach, OZGA 3 ‚ й
_ 2 inicjatywy kpt. Z. Ostrowskie- | tak zwanych przez Magistrat skwer-| ENG.am 26
go w ubiegłym tygodniu odbyła się|kach dziecinnych. Stoszeldiny: <ókob аха а
w Ośrodku W, F. specjalnie zwołana! Wilno powinno więc wspólnemi; ju; wWilni э WY

> >spo- siłami czemprędzej przystąpić do|? e

ro osób, reprezentujących poszcze- | zakładania ogrodów ich. | i anizacyj
golne organizacje scolanžėi: ,Jakoby wWilnie są amenana | a: iš 8 oo e aa НЕ
„ Wystuchany został ciekawy re-,wenci kursów „jordanowskich“, fa- omawianej akcji. Na czele tego Ko-
ierat p. kpi. Duszyńskiej, która mó- |chowcy, którzy na razie nie mają!
wiła z entuzjazmem 0 wychowaw-;warsztatu pracy, ; 3 :
czych pierwiastkach projektowanej. Oczywiście, że najpo wóżnicj:| 52 insp. Izydorczykowa i Rudomi-
akcji budowy ogródków. |szem zagadnieniem, stającem na|19Wna. i :
, WI każdym razie dobrze jest, że przeszkodzie jest strona finansowa.| ,,Ciekawą jest bardzo rzeczą, że
uż „Na tkanie dzieci dpi ‚ „| dzieci wileńskie, które wiedzą o

' jw. FP. ANY IE istnieniu ogródków  Jordanowskich
coś niecoś się robi, | w innych miastach, zazdroszczą tym

nacz. Narwoyszowa, kpt. Duhzyń-

 

wypłacając 500 zł, wszystkim, którzy chodzą do nich.
że ukazały się pierwsze jaskółki. ną każdy zakładający się ogródek. | Dzieci wileńskie, które miały spo-

ы Jest więc pewna gwarancja, że: Uważamy, że za 500 zł. przy dzisiej- | sobność spędzenia kilku godzin w
tej wiosny dzieci wileńskie otrzyma- szych czasach taniošci przyrządów | Krakowie, Wiarszawie, czy Łodzi o
ją przynajmniej jeden narazie placyk zabawowych można skromnie wypo- | spędzonych chwilach w ogródkach

mitetu stanęły panie: inž. Jenszowa,,

 

nie śmiało rzec można, wykazał nie-|
zbity dowód postępu spoitu i

Zupełnie nie spodziewalismy się,|
że zdobędziemy na Estończykach,|

1

|ki, gdyby nie trafne, a przypadko-|
Nikt z nas nie spodziewał się, że | WŚ ciosy, powodujące „K. O.”, walki

 

'Nie mieliśmy prawie zupelnie zi-,
my, która przesungia się bez więk-

narciarze czekali, i niestety nie do-! akademickich mistrzostwo
czekali się możliwości zorganizowa- |

(Wi skokach ciekawą kwestją doywysoki. Chociaż Godlewscy nie za-

'|nie umieją oni wziąć się do pracy, | с Ук РО ! Ww 80 )
м x | Niemcy. Te same dzienniki piszą, że | zowanie wielkich zawodów lekkoat-   kcesów nietylko nad akademikami

do zabaw, że nie będą potrzebowały |
grzebać się w brudach Cielętnika,|
że nie będą już nareszcie |

swietny wynik

Naslępnemi niespodziankami by-
ty walki: Matiukowa, Widinga, Kło- dapesztu,
cesa i oczywiście Norwicza,

pierwszym rzędzie Matiukowowi i
Norwiczowi, bo gdyby nie przypad-

wilnian zakończyłyby się zwycię-
stwem na punkty reprezentantów
Estonji.

Pięściarze Estonji chociaż wal-
czyli bardzo ładnie, chociaż wygrali
z nami 10:6, to jednak nie możemy

 

sażyć ogródek.
Drugą kwestją jest zdobycie od-

powiedniego terenu. Tutaj powinien

Estończycy jadą jednak do Bu-
gdzie najwięcej szans

| mają Nilender i Reino. Ci dwaj pię-
Tutaj zaznaczyć trzeba, że wil- | Ściarze „są rzeczywiście wartościo-

nianie walczyli, mając o wiele wię- W! i coś niecoś mogą na mistrzo-
cej szczęścia, które sprzyjało w |stwach zrobić. Słabo zaprezentował

j się Adelman, który dał się już po
|raz trzeci zaliczyć w Polsce do „10“.

Adelman jest piętą Achillesa repre-
zentacji,

| . Mecz poprzedzony został częścią
|oficjalną. Na ring spóźnili się nieco
|pięściarze Estonji, których publicz-
ność powitała z entuzjazmem.

| "WI imieniu O.Z.B. przemówił pre-
zes płk. Iwo Giżycki, podkreślając
|wielkie znaczenie stosunków mię-

 

wspominają jak o pięknej bajce.

| Naszem więc skromnem zdaniem
| byłoby najlepiej, gdyby po zapew-

której przemówił prezes P. Matsow,
a poiem wysłuchano hymnu Polski.

Organizatorów meczu spotkał
przykry zawód, gdyż nie dopisała
publiczność, która przybyła niezbyt
licznie, Mecz wypadł, jak wszystkie
imprezy w Wilnie, niestety deli-
cytowo.
W poszczególnych wagach walki

odbyły się następująco:
Wiaga musza: Sandler (W.), wal-

|cząc z dwukroinym mistrzem Estonji
| Freimuthem, sprawił swoją zdecydo-
|waną walką ogromną niespodziankę.
|Sandler wygrał zdecydowanie na
punkty, walcząc agresywnie i przy-
tomnie. Freimuth nie pokazał fak-

powiedzieć, że reprezentują oni aż dzynarodowych z państwami bałtyc- tycznie nic ciekawego.”
ZwycięstwoSandlera | tak wysoki poziom, by mogli jechać kiemi,

rozpoczęło mecz w nastroju opty- |do Budapesztu na mistrzostwa Eu- rach biało-czerwonych, rozległy się
ropy.

ONEJ ZIMY. |
zimowy wy- Wilna, ale nad szeregiem znanych

narciarzy Polski,
Jeżeli chodzi o sukcesy, to oczy-

wiście największy sukces odniosła
Н. Lawrynowiczowna, zdobywając
w międzynarodowych zawodach

narciar-
skie Polski,

Drugim, ale już zbiorowym sukce-
sem jest zdobycie przez A. Z. S. na-
grody przechodniej na zawodach w
Kabce dla najlepszego zespołu aka-
demickiego, —-
Na tem kończy się przegląd taktów,
które niestety nie mogą nam dać
pełriego obrazu moralnie minionego
sezonu.

W, lepszej sytuacji znaleźli się
hokeiści, którzy przynajmniej zdą-
żyli rozegrać kilka ciekawych me-
czów. Różnica jednak poziomu mię-
dzy najlepszą drużyną, a drugą sko-
lei jest w dalszym ciągu ogromna.
Wystarczy powiedzieć, że Ognisko
dwa razy pokonało A. Z, S$. 10:1
i 10.0.

Poziom sportowy Ogniska, re-
prezentującej Wilno, był wyjątkowo

służyli z tych czy innych względów
w oczach p. Sachsa do wstawienia
do reprezentacji Polski, to jednak o-
degrali oni w Wilnie kilka pięknych
koncertów.

Gra rozpoczęła się od dwóch
wspaniałych sukcesów nad Łotwą
a potem pokonaliśmy Warszawian-
kę, jedynym więc programem me-
czu było spotkanie o mistrzostwo

Po wręczeniu róż o kolo-

melodje hymnu Estonji, w mieniu

   

 

W sali Ośrodka W. F. odbyły się
doroczne mistrzostwa szermiercze
O. K. Ili.

Zawody te, które były piękną
imprezą sportową, zgromadziły re-

prezeniantów poszczególnych  puł-
ków, stacjonujących w Wilnie, Gro-
dnie, Brześciu, Wołkowysku, Lidzie,
Baranowiczach, Mołodecznie, Pod-
brodziu, Augustowie i Suwaikach.

Zawody stały na wysokim po-
ziomie sportowym.

Wyniki tych zawodów są nastę-
pujące:

W. szabli w pierwszej klasie zwy-
ciężyli: 1) por. Klaczyński (41 p. p.),
2) por. Sawicki (19 pal.), 3) mjr. dr.
Waldon (10 p. ut.); w kiasie drugiej:
1) por. Kailiūski (77 p. p.), 2) por.
Pieregocki (10 p. ut), 3) por. Jarzę-
bowicz (13 p. uł.).
W szpadzie w pierwszej klasie:

1) por. Klaczyński (41 p. p.), 2) kpt.
Czarnecki (1 p. p. leg.), 3) mjr. dr.

1) por. Domaradzki (5 p. p. leg.),
2) por. Skulicz (2 p. uł.), 3) por. Do-
brzański (1 p. uł.). Polski z byłym mistrzem Legją.

Przegrana różnica jednej bramki,
która wpadła w ostatnich chwilach
meczu, daje nam prawo twierdzenia,
że Wiiino może w przyszłości, i to w.
niedalekiej sięgnąć jeżeli już nie po,
tytuł mistrza Polski, to przynajmniej
po wicemistrzostwo. i

Pięknie rozwiją się u nas hokej L
i,w szkołach. |

Inowacją były mecze z uczniami
Warszawy, które powinny teraz ро-'
wtarzać się rok rocznie. |

Hokej wileński powinien pomy-
śleć irównież o uporządkowaniu:
swych stosunków klubowych cen-|
trali, to znaczy P. Z. H, L. Trzeba
nareszcie wiedzieć już ostatecznie,
jakie kluby są formalnie zgłoszone,
jakie należą do związku, a jakie nie.

Stosunkowo najskromniej wypadł
sezon łyżwiarzy wileńskich, którzy
prócz szczerych chęci nie wykazali
niczego więcej, a jednak można było
by zdziałać sporo w dziedzinie pro-
pagandy tego miłego sportu. Chcąc
jednak robić propagandę, trzeba w
pierwszym rzędzie umieć sprawnie
przeprowadzić zawody. Stawiamy
więc łyżwiarzom wielki zarzut, że

zasklepiając się w szczególikach.
Bardzo pięknie wypadły' popisy|

łyżwiarskie z udziałem Łotwy i na startować będą lekkoatleci Niemiec.|

tem faktycznie skończyło się, bo,
przyjazd w deszcz łyżwiarzy Cze-|życzeniem, by zima 1935 roku była|dzieją, że impreza
chosłowacji nie może być brany wo- | nieco
góle w rachubę.

Wiśród podoficerów zwyciężyli
w szabli: 1) plut. Ber (1 p.p.le$.),
2) plut. Marciniak (2p.uł.), 3) wachm.

, Kozłowski (4 p. uł.); w klasie dru-

rm MICHAŁ GIRDA|
ZAMKOWA 20. — TEL. 16—28.

POLECA
Akumulatory radjowe, samochodowa | Inna. — Baterje anodowe,

głośniki, słuchawki, iampy radjowe, transformatory

Wyrób duży. — Ceny konkurencyjne.
GREE

Wialdon (10 p. uł.); w drugiej klasie:|

|. Zwycięstwo wilnianina było go-
|rąco oklaskiwane przez zgromadzo-
nych widzów.

 

  
  

 

Nowi mistrzowie szabli.
giej: 1) plut. Szumczyk (5 p. p. leg.),
2) plut. Sytuła (3 p. ut), 3) рш!.
Marczewski (81 p. p.).

Szpada w pierwszej klasie: 1)
plut. Ber (1 p. p. leg.), 2) plut. Mar-
'czewski (2 p. uł.), 3) kpr. Sytuła
|(2 p. uł.); w klasie drugiej: 1) plut.
| Siemion (10 p. ut), 2) sierž. Mar-
czewski (81 p. p.), 3) kpr. Belęč
(2 p. uł.).

Nagrodę gen. Litwinowicza zdo-
był por. Klaczyński,

Zawodom przyglądali się między
innymi: płk. Florek, płk. Wenda,
płk. Kowalski, pik. Święcicki i inni.

Komisję sędziowską stanowili:
pp. Torando, Buczak, Popiel, kpt.
Ostrowski, sierż. Kruk i kierownik
zawodów płk. Białkowski.

W, czasie zawodów zdarzył się
przykry wypadek, gdyż w walce
rtm. Prosińskiemu została przebita
maska, a szabla przecięła usta.
Rtm. Prosińskiego odwieziono : do
szpitala. Stan zdrowia nie budzi

| poważniejszych obaw.
Powyższy wypadek wydarzył się

z powodu tandetnie zrobionej maski,
która powinna była jednak wytrzy-

mać wszystkie bezwzględne ciosy,
bo zawody szermiercze nie są prze-
cież pojedynkami o śmierć i życie.

 
Garbarnia — Podgórze 1:0

Wczoraj rozpoczęty został sezon
meczów piłkarskich o mistrzostwo

i.
W, Krakowie Garbarnia zdobyła

dwa pierwsze punkty, zwyciężając
Podgórze 1:0.

Warszawianka zaś zainkasowała |czas 5 min. 30,6 sek., a na 500 yar-

dwa punkty nad Siedlcami, zwycię-
żając 2:0 (1:0).
W meczu towarzyskim Cracovia

pokonała A. K. S$, z Kr. Huty 1:0.
    

Govt sda A
wódłć, likiery, miody, wina Owocowe

W Poznaniu w biegu na przełaj
| wygrał Kluge, a drużynowo wygrała
| Warta przed S. M. P. i Sokołem.
| - Knyght, będąc znaną pływaczką
|Ameryki, ustanowiła dwa nowe re-
| kordy świata, mając na 440 yardów

dów 6 min. 15,2 sek.
W) meczu bokserskim Makabi

|warszawska pokonała Warszawian-
kę 8:4.

   
„Kełłyfikacji Warszawskiej:
 

2 ма
— Prasa niemiecka podaje, że

ma się odbyć mecz kolarski Polska—

w Poznaniu 8 kwietnia i 10 maja

 

pomyślniejsza dla naszych
sportowców, którzy nie mogli zaspo-

Zamykając więc bilans tegorocz- koić swoich ambicji zawodniczych.
nego sezonu zimowego, kończymy Jarwan, >

 

zaki.
|, — Kuratorjum Szkolne w Wilnie

| projektuje w sezonie letnim zorgani-

| letycznych międzymiastowych.
Inicjatorem tego pięknego  pro-

| jektu należy przyklasnąć, żywiąc na-
szkolna będzie

|cieszyć się dożem powodzeniem.

|  — W połowie kwietnia odbędzie
jsię mecz piłkarski Warszawa—Kra-
i ków.

|Estońskiego,

Br

Ogrėdki Jordanowskie.
jnieniu z Magistratu miejsc dogod-
|nych na ośrodki i 500 zł. z P. U.
IW.F, w poszczególnych punktach
| miasta powstały ogródki będące pod
opieką zainteresowanych  organi-
zacyję. 4

Najlepiej może zgóry wyznaczyć,
|że ogródkiem na Zwierzyńcu opie-
jkować się będzie ta, a ta organi-
zacja, że w Ogrodzie Bernardyń-
skim gospodarzem będzie inna orga-
nizacja, że koło Dworca kolejowego
powierzy się kolejarzom itd.

Wówczas mogłaby powstać na-
wet į ' йй

pewnego rodzaju rywalizacja

między poszczególnemi instytucjami,
a zyskiwałyby przez to placyki, do
których przychodziłoby coraz więcej
dzieci.

Jarwan. 
 

z Estonją 6:10.
Sandler, Matiukow i Norwicz zdobyli punkty dla Wilna.

W wadze koguciej Kabi (E) wal-
czył z Bagińskim (W). Estończyk

| miał więcej inicjatywy, był bardziej
| ruchliwy, ale mało ustępował Ba-
|gińskiemu, który, polując na nieza-
wodne swoje „K, O.”, w tym wy-
padku zawiódł się i przekonał, że
prócz silnych sierpowych, które nie
zawsze dochodzą, trzeba mieć jesz-
cze dobrą technikę.

Na punkty wygrał Kabi.
W wadze piórkowej stała się

nam wyraźna krzywda, Jeżeli nie
wygrał, to przynajmniej powinien był
zremisować Kłoces. Wilnianin (Kło-
ces) był w pierwszej rundzie słab-
szym, od Seeberga, ale w drugiej
walczył remisowo, a w trzeciej miał
wyraźną przewagę i musiał wygrać
na punkty, Niestety, sędziowie zie-
lonego stolika orzekli, iż lepiej wal-
czył Seeberg.

Gdyby wygrał Kłoces, to wynik
końcowy meczu brzmiałby 8:8, co
oczywiście byłoby ogromnym suk-
cesem sportowego Wilna.

Kłoces przegrał w motywacji sę-
dziów dlatego, że walczył mniej
efektownie i że remisy w meczach
międzynarodowych nie mogą istnieć.
W lekkiej mieliśmy najgorszą

walkę dnia. Stepulor (E) traiit па
słabego Kompowskiego, którego po-
konał zdecydowanie na punkty.
W wadze półśredniej wystąpił

najlepszy bokser Estonji Nilender,
który pokonał mistrza Lestera.

Nilender jednak przegrał, wal-
cząc z Matiukowem, któremu sprzy-
jało szalone szczęście.

Na początku walki miał prze-
wagę świetny Nilender, ale szczę-
ście widocznie tak chciało, że Ma-
tiukow rozbił Estończykowi lewą
brew, która zaczęła krwawić.

Dr. kpt. B. Gołyński przerwał
walkę, a sędziowie przyznali zwy*
cięstwo Matiukowowi.

W. średniej Kapustin (E), po mało
efektownej walce, wygrał z dobrze
zapowiadającym się Polikszą.

W. półciężkiej świetnie trzymał
się pierwszy raz walczący Widing
(W), który mógł wygrać z Reino,
a Reino przecież jest asem nad
asami,

Walka była chwilami bardzo ш
teresująca.

Wygrywa ostatecznie zdecydo-
wanie na punkty pięknie zbudowany
Reino.
W wadze ciężkiej zdobyliśmy

dalsze dwa cenne punkty. Bohate-
rem był Norwicz, który w trzeciej
rundzie celnym ciosem położył na
deski ringu olbrzyma Estonji Adel-
mana.

Adelman upadł, jak martwy. Spał
on na deskach spokojnie przez kil-
kadziesiąt sekund.

Norwicz z radości nie wiedział,
co ma robić i zamiast stanąć spo*
kojnie w narożniku, kręcił się po

ringu, uniemożliwiając sędziemu li-
czenie cennych sekund.

Ostateczny wynik meczu brzmi

więc 10:6 na korzyść Estonji.

Sędzia, prowadzący mecz, p. Za*
płatka z Poznania jest zdziwiony
,wysokim poziomem wilnian, którzy,

jwalcząc z reprezentacją państwa
osiągnęli  niespodzie-

wanie zaszczytny, chociaż przegra*
ny, wynik.

Zadowolony jest również prezes
O.Z.B, płk. Iwo Giżycki, który
chwali swoich zuchów.

I, o dziwo, zadowolony jest rów*
nież kierownik reprezentacji Estonji,
P. Matsow, który przychylnie odzy-
wa się o wilnianach.

Po meczu, na który przybyli pp.
konsul honorowy Estonji, p. Ruciń-

| ski, star. Kowalski, płk. Florek, płk.
Kowalski i inni, odbył się bankiet,
wydany na cześć zawodników
Estonji,

Wi czasie bankietu przemawiali:
płk. Iwo Giżycki, kpt, Ostrowski,
Matsow, Kryński i red. Nieciecki, .

Estończycy w Wilnie zabawią
3 dni, by następnie udać się do
Białegostoku. Jarwan.

 
   



  

7
US
E:

WS
A

0
1
9
AB

OPS
EW

ZZ
T
e

2.
ZP

3
P
R
O
"

 

 

DZIENNIE WIEENSKEI
 ̂

 

Z KRAJU.
Powódź w Słonimiu.

SŁONIM (Pat). Dziś ponownie

zanotowano zwiększenie się stanu

wody w Szczarze, wskutek tego wy-

stąpiła woda podskórna i

domy i zabudowania w

przy ulicach Głuchej, Długiej i

1 Więziennej. Również targowica|

miejska jest kompletnie

Wylew
GŁĘBOKIE (Pat). Wskutek ru-

szenia lodów na Dźwinie, woda wy-
stąpiła z brzegów i zalałą całkowi-
cie osadę Łąka, wieś Atraszkowo,
oraz część miasta Dzisny. W. Dziśnie

50 domów stoi pod wodą. Została

zarządzona ewakuacja mieszkań-
ców. Stan wody w dniu 25 marca o

: Dwa tartaki w Słonimiu zaprzestały

„pracy.
| wody,

zalała | miejskiej
Słonimiu | około 100

Z powodu dużego naporu

turbina wodna elektrowni

jest nieczynna. Ogółem

domów i zabudowań jest

zalanych. Dziś w godzinachpopołu-

| dniowych poziom wody w Szczarze

zalana.|dochodził do 188 cm.

Dźwiny.
godz. 10 wynosił 9.55 m. Woda stale

| przybiera. Kierownictwo akcji ra-

|tunkowej spoczywa w ręku kpt.

| Czarkowskiego. Starostą powiatowy

| zwrócił się do Wojewody wileńskie-

|go o pomoc dla ewakuowanej lu-

| dności.
mmknimiiód Só.

Wywrotowa agitacja litewska nie ustaje.
Ze Święcian donoszą, że w śm.

kołtyniańskiej zatrzymano dwóch a-

gentów litewskich, którzy kolporto-

wali nielegalną literaturę wśród mie-

szkońców tej gminy.

Z POGRANICZA.
Balen sowiecki na pograniczu.

Ostatnio podczas ćwiczeń zerwał

się z uwięzi obserwacyjny balon so-

wiecki i gnany wiatrem spadł nie-

daleko Niegorełoje. 3

Balon zerwał się z lotniska or-

szańskiego.

 

WSTOI IISI OZ I DAC

1178 brylantów w skarpetkach przemytnika.

W dniu 21 bm., w czasie odpra-

wy luksusowego pociągu, zdążające-

go z Berlina do Bukaresztu, przepro”

wadzono na głównym dworcu w By-|

tomiu rewizję pasażerów. Między

pasażerami znajdował się osobnik w

średnim wieku, o wyglądzie żydow-

skim, ubrany bardzo elegancko. Jak

stwierdzono w paszporcie, mazwi-

sko jego brzmiało

Gewoelb, urodzony w Tarnowie, a

zamieszkały w Antwerpji, słynnem

handlowem mieście Belgji.
P. Gewoelb grzecznie został za-

pytany przez polskiego rewidenta

celnego, czy posiada jakieś przedmio

ty, podlegające ocleniu. Na grzeczne

zapytanie odpowiedział wyrazami о-

burzenia. Twierdził, że żadnych ta-

kich przedmiotów nie wiezie, ani też

nic nie ukrywa. Oburzenie Gewoel-

ba oraz jego podejrzane, pełne jak-

by ukrytej obawy, zachowanie się

podczas rewizji bagażu, wzbudziły

czujność celnika, który przystąpił do

osobistej rewizji.

Rewizja ta dała wynik wprost

nadzwyczajny! Oto pod jedwabnemi

WS OS IIIIIIIIAGI
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Marja Gorczyńska
piosenki, które śpiewa BGBO — napisał słynny H. WAR.
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„POD
Adam Brodzisz—Marja Begd

   

Nussem. Szulem |

W pozostałych
rolach głównych:

skarpetkami p. Gewoelba znalezio-

Ino podszyty wi sposób ogromnie

sprytny, nie wykazujący wprost żad-

nych śladów zewnętrznych, prawdzi.

| wy skarb, w postaci 1178 sztuk bry-

|lantów wartości 4 miljonów złotych.

Naturalnie p, Gewoelba, wraz z

jego skarbem, natychmiast przytrzy-

| mano, skarb skonfiskowano,a prze-

mytnika odstawiono do aresztu sądo-

wego w Król. Hucie. W czasie wstęp

nych dochodzeń Gewoelb tłumaczył

się w ten sposób, że rzekomo nie

miał zamiaru brylantów spieniężać

w Polsce, lecz chciał je wywieźć do

Czechosłowacji. Uważał, że brylan-

tów nie potrzebuje clić na granicy.

Zaznaczyć należy, że Gewoelb nie

posiadał ani biletu trunzytowego,

ani wizy do Czechosłowacji, Jak

twierdził, miał zamiar o wizę oraz

bilet postarać się w Polsce, Natu-

ralnie  tłumaczeniom  Gewoaelba

trudno dać wiarę.
Jak słychać, Gewoelb stara się

o wypuszczenie na wolność za kau-

cją. ' 

В215$ PREMJERAI

DZIS OSTATNI DZIEŃ.

„RycerzePO RAZ PIERWSZY w WILNIE.
1. Pierwszy Pols«i film o treści

sensacy
OSTATNIE NO
Defilada wojsk sowieckich w stolicy

Stalin, Litwinow, Kreml etc. Ill. Zycie,

nej p. t.
wości SWIATA: ||. Pobyt P. Ministra Spraw Zagranicznych Becka w Moskw!

Ž S. R. R. Odegranie Hymnu Polskiego w Moskwie.

śmierć | pogrzeb Króla Belgji Alberta | go oraz koronacja

Seanse punktualnie o godz. 4, 6, 8 | 10,15,

Rozważywszy samogłoski,

KLĘSKA I NASZA BEZRADNOŚĆ.
Co parę lat nawiedza nasze pół-

nocno-wschodnie połacie kraju, klę-

ska nieurodzaju, a z nią i głodowa.

Niepokoi i niepokoić ona musi,
miejscowe społeczeństwo, bo prze-

dewszystkiem odbija się ujemnie na

zdrowiu i żywotności włościan tere-

nu nawiedzonego, wyrabia niepo-

chlebną opinję o naszej gospodarce

u naszych sąsiadów, również ujem-

nie wpływa na budżet Państwowy,

jak na pozycje dochodu tak i roz-

chodu.
Nice jednakże nie zrobiono aby

zło konsekwentnie zwalczać, jedy-

nie komitety pomocy odwołują się

do ofiarności społeczeństwa, a to w

miarę sił i środków, stara się im

dopomódz.
Jednakże tak dalej być nie może,

radzić złemu trzeba i to najszybciej,

bo za lat parę a może już i w roku

następnym, znów będziemy musieli

z tem zjawiskiem się spotkać i znów

odwoływać się do ofiarności społe-

czeństwa, a do Skarbu Państwa 0
większe zasiłki kołatać,

Badając genezę klęski, dochodzi-

my do przekonania że dla uniknięcia
jej na zawsze, potrzeba poważnego i

kosztownego wysiłku ze strony Pań-

stwa i samego społeczeństwa i wte-

dy tylko, można wierzyć, na trwałe

i pomyślne załatwienie sprawy. Na to nas, jednakże, w obecnej chwili

„nie stać,

‚ PALJATYWY.
| Mimowoli musimy obejrzeć się za

środkami może mniej skutecznemi

lecz tańszemi i niemi w tej trudnej

|chwili ludności głodującej dopo-

| módz.
j Nie zaniedbując akcji kołatania u
| Rządu o pewne zasiłki, aby ludności

stworzyć nowe źródła pracy i zarob-

kowania, musimy wyszukać jednak-

że takie sposoby i środki pomocy,

by oparły się one na samowystar-

czalności naszej, a pieniądze Rządo-

we musiałyby być zużyte jedynie na

budowę dróg i prace meljoracyjne,

które są bodaj że najważniejszemi

pracami, zdążającemi do trwałego

zlikwidowania klęski.

PROPAGANDA CHAŁUPNICTWA.

Jedynem z tych środków byłoby

rozpowszechnienie na terenie obję-

tym klęską, znajomości wytwarzania

pewnych materjałów, czy wyrobów

stosowanych obecnie w budownie- 

TWOJĄ
la—Władysław Walter — Bogusław Samborski i inni. — Wzruszająca treść — Artystyczna gra

gr. PARTER 56 gr.

Miroku””
le. Przyjęcie w Mińsku | Moskwie
Dygnitarze sowieccy Woroszyłow,

Króla Belgji Leopolda lll go.|
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Autor, nie wiedzieć czemu, opu-; Ja wtenczas będę przy Tobie.

  

twie jak np. bloków trzcinowych,

Bssla Gilewska, Wiady-
sław = Muzykę

Ghluba produkcji poiskiej

Każdy powinien zobaczyć.

DLA MŁODZIEŻY na wszystkie seanse BALKON 25

Niebo się jemu zachmurza,

 
 

lub wiklinowo-mchowych i mat, do

wypełniania przestrzeni w ścianach

domów budowanych i ich ocieplania.
Trzciny, mchu, wikliny i gałęzi

mamy poddostatkiem, rą roboczyci

też nie brak, brak jedynie wskazó-

wek technicznych i kontaktu han-
dlowego z firmami budowlanemi,

Na miejscu, możeby tutaj było

poszerzenie uprawy wikliny tech-
nicznej, a znią i produkcji koszy-
karskiej, lub może zwiększenie pro-
dukcji tkackiej, wogóle trudno po-
wiedzieć, coby tutaj najbardziej od-
powiadało terenowi, jedno jest pew-
ne, że należy rozwinąć przemysł
chałupniczy, by chociażby w lata
nieurodzaju, dostarczył gotówki na
najniezbędniejsze potrzeby ludności
jak np. zakup zbóż, ziemniaków 1
nasion.

NOWE ŹRÓDŁA. 77^
Najbardziej zaś ważnem  zagad-

nieniem będzie nauczenie tej ludno-
ści i umożliwienie jej, z najmniejsze-
go kawałka gruntu, uzyskać naj-
większe ilości produktów  spožyw-
czych. nawet w latach nieurodzaju.

Mamy na myśli większe rozpo-
wszechnienie uprawy warzyw. W:a-

domo, że z 1 ha warzyw uzyskujemy
prawie 8 krotnie więcei produktów
spożywczych, niż z 1 ha upraw: zbo-
żowych, w przewartościowaniu ich,
na mienniki wartości odżywczej po-
karmów na t. zw. gramo-kalorje,

Ta wartość wytworzonych pro-
duktów znacznie wzrośnie, jeżeli
pod uwagę weźmiemy wysoką za-
wartość witamin w warzywach, a

iIbardzo małą w zbożu.
Dlatego też za zwiększeniemi

urozmaiceniem uprawy warzyw
przemawiać będzie i ta okoliczność,
że ludność często głodując dotkliwie
odczuwa brak witamin, a przez to
szerzą się tam epidemje i choroby.

Jeżeli zaś jeszcze przypomnimy
sobie czasy nie tak dawne, jak woj-
nę, rewolucję rosyjską, a z niemi pa-
miętne czasy głodu, to napewno u-
gruntuje się w nas jeszcze bardziej
przekonanie, iż jak i wtedy, zmniej-
szyć może u nas skutki głodu, jedy-
nie racjonalne przeprowadzona
akcja uprawy warzyw.

Doceni to i bez zastrzeżeń
przyjmie również i ludność, gdyž wa-
rzywa poza istotnem ich przezna-
czeniem, mogą być stosowane jako
domieszka przy wypieku chleba, nie
ujmując jemu wartości odżywczych
i smakowych.

lilia twag w sprawie pomocy ierenom nawiedzionym
klęską głodu i nieurodzajem.

Trzeba zaś nadmienić, że akurat

różnorodność
| nych warzyw, co do warunków u-

jprawy, pozwala twierdzić, że wiel-

h |kiego nieurodzaju ich nigdy, nawet, OŻM ›
|sunąć się wreszcie z domu, a odcho-w najbardziej suche czy mokre lata,

nieudają się marchwie, grochy, faso-

le, pomidory, ogórki, udadzą się na-

pewno, brukwie, kapusty, buraki,

cebule itp.

POLE DO POPISU DLA ORGANI-
ZACYJ ROLNICZYCH.

Nad tem zagadnieniem jak ma
być poważna akcja przeprowadzona,

muszą przedewszystkiem  zastano-

wić się nasze organizacje rolnicze,

a także i organizącje pomocy na-

wiedzonym klęską. Wspólny plan
walki ze złem musi być bardzo do:
kładnie opracowany i wykonany.

Znając stosowane obecnie, nieza-
wodne sposoby, propagandy pew-
nych zagadnień ogrodniczych, uwa-
żamy, że najcelowiej te zagadnienia

prowadzi t. zw. akcja przysposobie-
nia rolniczego — akcja konkursów
upraw, połączona z konkursami
przyrządzania potraw z warzywi
ich przechowywania.
Praktyka lat ubiegłych wykazała,

że nie kosztuje ona drogo i stosując
ją nawet, na tym terenie, w formie
najbardziej spotęgowanej, ograniczy

się do wydatku 6—8 tysięcy zł. na

powiat.
Taką suma wystarczy na utrzy-

manie  energicznego  instruktora-
ogrodnika, dla propagandy i kontroli
konkursów, na premje dla uczestni-
ków konkursu, ewentualnie na drob-
ny zakup nasion i nareszcie na urzą-
dzenie kursów gotowania i konser-
wowania warzyw.

Energicznie prowadzona akcja ta
już po 3—4 latach da rezultaty b.
dodatnie i w dużym stopniu tak u-
ciążliwą klęskę pozwoli choć czę-

ściowo zażegnać, gdyż ludność nie
omieszka z jej dobrodziejstw skorzy-
stać.

W, porównaniu zaś z tem, cośmy
już na pomoc dotkniętej klęską lud-
ności wydali, od początku swojej
niepodległości, będzie to suma bar-
dzo nikłą, na którą sobie nawet i sa-
morządy nasze pozwolić mogą.

Bylebyśmy nie zwlekali, bo rok
zwłoki oznacza tysiące i nawet mil-
jony straty.

Rzucamy tę myśl na podstawie
kilkuletniej praktyki na terenie zor- ganizowanych przez N. O. K. ogród-

 

Najlepszym podarunkiem  świąteczn
bezwątpienia meble salonowe, kwolode fabryce

będą

10 się szczęśliwie.

obawiać się nie można. Wtedy gdy|

 

Zwyrodnienie.
Między małżeństwem, Romanem

i Agatą Palkami pożycie nie układa-
Roman Palka,

człowiek porywczy o przykrem uspo

wymagań poszczegó|-, Sobieniu często urządzał żonie awan
tury, któremi gorszyli się sąsiedzi.
Kiedy stosunki stawały się coraz
niemożliwsze, postanowił Palka u-

dząc odgrażał się, że wymorduje ca-
łą rodzinę, a sam popełni samobój-
stwo. Niewątpliwie i żona jego Aga-
ta była w dużej mierze winna nie-
snaskom, gdyż ze swej strony nigdy
nie starałą się załagodzić drażliwych
sytuacyj.
W pewien czas po opuszczeniu

domu, a to nocą z 6 na 7 lipca wie-
dziony mimo wszystko tęsknotą za
rodziną, chyłkiem przybył Palka na
obejście swego dawnego domu. Doj-
rzał go wtedy najstarszy syn Karol,
lat 22, pomocnik ślusarski. Niejed-
nokrotnie Karol stawał w obronie
matki, a kiedy zobaczył ojca na pod-
wórzu domostwa, wybiegł i począł
go bić jakiemś twardem narzędziem.
Pod ciężkiemi razami syna padł nie-
szczęśliwy ojciec na ziemię. Począł
błagać o litość, lecz Karol byt na te“
prośby zupełnie nieczuły. Zapamię-
tały o strasznej nienawiści katował
swoją ofiarę dalej.

Temu nieludzkiemu znęcaniu się
nad ojciem nie położyła kresu i sa-
ma Agata Palkowa, przypatrując się
tej scenie z zadowoleniem i zachę-
cająca syna do dalszego katowania
nieprzytomnego już męża, Wreszcie
nasycony zemstą Karol Palka po-
rzucił swą ofiarę i wszedł do chaty.
Nikt pobitemu nie pośpieszył z po-
mocą, a kiedy w końcu zlitowali się
nad nim sąsiedzi i zabrali go do izby,
Roman Palka w krótki czas potem
zmarł skutkiem utraty krwi.

Wiyrodny syn razem ze swą mat-
ką stanęli w piątek przed trybuna-
łem krakowskiego sądu okr. karne-
nego. Oskarżony Karol Palka przy-
znaje się do popełnienia bestjalskie-
go czynu, lecz czuje się zupełnie nie-
winny. Matkę jego oskarżyła proku-
ratura o współudział w zamordowa-
niu ś. p. Romana Palki, Rozprawa
trwa.

 

 

ków działkowych doceniając ich

znaczenie w odżywianiu bezrobot-
nych warstw ludności miejskiej,

Mamy nadzieję, że hasło „lepiej

uzyskać osiemnaście miljonów gra-

mo-kaloryj z ha warzyw niż dwa i
pół miljony gr.-kaloryj z 1 ha zbóż”,

Stanie się szybko popularnem i
korzyść ludności i krajowi swem za-
stosowaniem przyniesie. _ U. A. N.

| Inteligentna staruszka |
76 lat znajdująca się w | esoba w średnim wieku,
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W. SŁONICZA
Wilno, W. Pohulanka 5,

DUŻY WYBÓR — CENY FABRYCZNE,
 

 

; ZGUBY
ZEE TETYDY TIERE
Przybłąkała się wii-
czyea, która znajduje
się do odebrania przy
zaułku Prawo - Mewo-
świeckim 13 m.5. Jeżeil
właściciel w ciągu B dni
nie zgłosi się po edbiór
jej-przechodzi na wła-
sność znalazcy. —0

| RÓŻNE |

Byty ochotnik wejsk
polskich i zredukowany
urzędnik, chery na gru-
žilcę płuc, błaga ludzi
liteściwych, o łaskane
ofiarowanie, | kamaszy,
bielizny i kilku złotych
na zapłacenie kornorne-
go. Łaskawe ofiary pro
szono złożyć w Admin.
„Dzien. Wil.* dla W. K.
Adres tamże. grz

 

WSPÓLNIKA
poszukuję z większym
kapitałem do rczszerze-
nia dobrze prosperujące-
go przedsiębiorstwa han-
dlowego w Wilnie. Ofer*
ty do Adm. „Dzien.M

MŽa  

B. Nauczyciel z ukoń-
czenem  semlnarjum |
kilkuletnią praktyką znaj-
dujący się w skrajnej
nędzy, peszukuje jakie-
gokolwiek zajęcia, by
módz swą rodzinę obro-
nić od głodowej śmierci.
Werkowska 30 m. 7 (b
nauczyciel. gr4
 

TANI TYDZIEŃ
SIELAWY

rozpoczyna Spółdziel-
nia Producentów Ryb
w Wilnie od ponie-
działku, 26 marca,
sprzedając w detalu
sielawę ze_ sklepów
na Rynku Drzewnym
i Łukiskim po 30 gr.

383—2

PANIENKI, mające ro-
dziców lub posady, daj-
cie sierocie sukienkę
zbędną. Informacje: Za*
rzeczna 16 m. 24. gr.--2

  

Owoce z naszych drzew
owocewych, jabłka —
gruszki i t, p, będą tak
piękne i dorodne, jak e-
glądane na wystawach
okien handli owocami po
umiejętaem  zastosowa-
niu odpowiednich zabie-
gów | w odpowiednim
czasie przez Ogrodnika
Kalwaryjska 12—33. gr3  

wielkiej potrzebie (bez
ubrania i obuwia) prosi
o jakąkolwiek pomoc
materjainą Łaskawe о-
flary prosimy składać w
Adm. „Dz. Wil.* dia „Sta-
ruseki W. P.* —2 gr.

Czas przesadzać
rośliny pokojowe. Zgło-
szenia pisemne pod „Ro-
boty sezonowe* przyjmu-
ję w Adm. „Dzien. Wil." 1

4 Mieszkania

CF pokoje|
Ładny ciepły

POKÓJ
od odnajęcia. Pańska 23,
wejście z Montwillow-
skiego zaułka w podwó-
rzu. 64—2

, Kupno 2
Sprzedaž |

Przy ul. Belmont 21
Rae się działka z
-ch hektarów ziemi na-
dejąca się na letniska,
sad, wystawa południo-
wa, rzeka, Dowledzieć
się na miejscu up. W.
Ratkowskiego. 2—2

| PRACA į

Służąca, lat 22, zna się
na kuchni, poszukuje
pracy. Posiada świadec-
twa i rekomendacje ul.
Lwowska 52—2. gri  

w niezmiernie trudnych
warunkaeh materjainych,
ze Sparaliżowanemi no-
gami, może udzielać ko-
repetyeyj jęz. francus-
kiego w zakresie kursu
Gimnazjum, a wszyst-
kich przedmiotów w za-
kresie 3-ch pierwszych
klas. Królewska 5—3. Po-
rozumieć się od 4 do 7
po poł. gr

Do pracy ideowej lub
zarobkowej przyjmiemy

osobę nieskazitelną, +
małą gotówką. Adres

podać do Admin. „Dz.

Wil'* dla Br. Drwęskiej.

 

Ekonom rolny, uczeiwy,
dbały i pracowity, lat 32
prosi o łaskawe zaofia-
rowanie pracy dla siebie
i żony, która również
mogłaby zająć się kuch-
nią, hodowlą : t. d. Obo-
je na skromnych warun-
kach. Świadectwa dobre.
Z-k  ListopadowyB 12,
m. 1-a, A. B. gr—2 |
'—: ZALESZCZYKI :—
Grand Hotel —

Pension „Helenówka”
Kwiecień, Maj — ceny

rewelacyjnie niskie.
6400— 3

 
ich

ścił przypadek 6-y. Może nie chciał|Co, w jakim względzie, który wyraz znaczy

powtarzać, że z nadobną Aliną go-
dziny cudnie mu płyną.

Ostatni list,
|podziaiu rzeczowników na żywotne

Chciwiec dla ubogi:!:
Są pojedyńcze istot;

Teraz następuje przykład liczby;
mnogiej:

A nic nie wie o kochaniu”,

 

LISTY DO ALINY. połączenia i zgłoski złożone, goayka

Jak to ongiś „Dziennik Wileński”| ist zwrotem do Aliny:
uczył gramatyki polskiej.

'

Przeglądając „Dziennik Wileń- „Ty — nie powinno obrażać Aliny, * „Gdyby on piękną Alinę

' Jakie są jego odmiany,

poruszając sprawę : Zdawniały lub używany
* Twój Ci przyjaciel chętnie wytłumaczy”.

to też:

 

uż |syf : Е
ski" z 1826 r., znajdziemy tam poza Bo szczerość zawsze tak nazywa cnotę, | Widział przez jedną godzinę,

szeregiem tak charakterystycznych

dla danego okresu powieści senty-

mentalnych, tłumaczonych z obcych

języków, poezyj i rozmaitości, cie-

kawe „listy do Aliny", w których

bezimienny autor uczy płeć piękną

gramatyki polskiej. Listy te, których

jest 4, przeplatane są często poezją,

alby „mogła przynosić z nauką za-

bawę'. Przypomniał je „Kurjer Po-

Ty — nazywamy najdroższą istotę

I dla przyjaźni to imię jedyne.

Można więc bez uchybienia

Tak zwać przedmiot uwielbienia”.

Drugi list zaczyna е

poetycznym do Aliny, ktėra „šwie-

ža, jak ranek“ ma zająč się teraz

częściami mowy i rodzajami, Cie-

kawe jest tutaj zwłaszcza podkreś-

się zwrotem'wę, przyczem jako przykład rze-

|więc jej dobroć,

Poznałby, że jej szczęście chodzi wraz

z miłością,

| Że urocze spojrzenie Twoją jest własnością”.

List kończy się podziałem  rze-
czowników na zmysłowe i umysło-

czowników umysłowych autor podaje

przymioty swej „ulubionej Aiiny“, a
stodycz, przyjem-

ność, piękność, litość, tkliwość i tp.

„Panny, co trcą wiek młody,
Nie dla zatrudnień domowych,
Lecz dla marzeń romansowych,

Dla tańców, balów i mody

Zawistni i podstępni,

Możni nie zawsze przystępni,

Gardzący klasą ubogą,

Ci składają liczbę mnogą”.

Na przykładzie przypadkowania
Aliny kończy się ten list:

i niežywotne,

czytelnikowi swobodę w zakończe-
|niu drugiego przypadku liczby po-
jedyńczej (a lub u) rzeczowników

| męskich nieosobowych. Autor czu-
jjąc, że wobec najrozmaitszych wy-
jątków luba Alina może się zrazić

sza ją:

: SA
omawia obszernie

przypadkowanie, przyczem zostawia

do nauki gramatyki polskiej Pocie=| 55 eqbie:

I znów przykłady odmiany dwóch
wyrazów wdzięku i powabu „w co— |
jak pisze autor — uroda Twoja jest
tak bogatą”, Przykłady te kończą
naukę gramatyki polskiej, bo w
przekonaniu autora nadobna Alina|
zajmie się teraz innemi przedmiota” |
mi, zostawiając tylko wspomnieni2 |

„W. moich tylko marzeniach,
„Powierzę ci myśl szczęśliwą,

Bylebyś ją przyjąć chciała,

Rozkaż, a zawszebyś miała

Ze mnie gramatykę żywą”.

lenie wyrazów szczęścia, nieba i ko- |  Rozróżnieniem liczb ui
BZ : żę) y  pojedyń

chania, jako przykładów na rodzaj , czej i mnogiej zaczyna się list trzeci.

nijaki. | Dla lepszego zrozumienia tych liczb
|pisze autor:

znański”.
(W, pierwszym liście podkreśla

autor wielkie korzyści, płynące z

nauki gramatyki języka ojczystego i

wyraża przekonanie, że „nadobna

Alina nie zechce powierzchownej

tylko nabyć znajomości tego języka”,| M z ы

ale ,„moc jego i wdzięki zechce zjed- Nie zna, co szczęście na świecie

noczyć w nowych swego rozumu i Życie mu schodzi w szperaniu

uczuć tworach”, | Ciągle w głowie jakaś burza

© Wydawca:ALEKSANDER ZWIERZYŃINSKL |

IW żądzach, myślach, zatrudnieniach,
Moja uczenniczka skromna,

Zawsze przytomna”.

„Alina jedna mnie zajmuje.
Wzrok Aliny czarującej,
Rozkosz i smutek sprawuje,

Alinie czułością tchnącej,

Każdy serce ofiaruje.
Alinę obrałem drogą,

I do niej wzdycham jedynie

O Alino! nie bądź sroga,
Bo szczęście moje w Alinie”,

  

„Zawsze bieda z uczonymi.

Mędrek siedząc w gabiniecie

Między książkami zmudnemi.

 

Czy dużo się mogła nauczyć te) |
gramatyki polskiej nadobna Alina ”

„lle razy w jakiej dobie, | osądźcie sami, kochani Czytelnicy:
Zajmiesz się polskim jezykiem, i

By się nie trudzić słownikiem, l AL“

a и io ADO
ANISŁAW JAKITOWICZ. |

„Panna, któraby myślała,
Jak dobrą żoną być miała,

Dłużnik rzetelny w oddaniu,

Trzpiot niekłamliwy w wyznaniu,

Dworak w duszy bogobojny

Mało mu tego jeszcze, bo pisze: i
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