
Opłata pocztowa uiszozona ryczałtem.

DŽIENNI
GŁOSWILEŃSKI

Wilna; Poniedzialek ŚR.marca-1937-v:——Rok XXI.
 

   

 

Polityka i wychowanie
Wartość każdego kierunku poli-

tycznego, każdego obozu, należy o-
ceniać z dwóch stanowisk najpierw
wchodzą tu w rachubę jego cele,
idee, które nim kierują, a po wtóre
sposoby i metody, jakiemi ten kie-
runek swe cele urzeczywistnia. Bez
znalezienia właściwej drogi najpięk-
niejsza idea pozostanie czymś nie-
realnym; a zarazem, śdyby się chcia
ło przeprowalazać rzeczy: najbardziej
słuszne w sposób niewłaściwy, wię-
cej się tej idei -przyniesie szkody,
aniżeli pożytku.

Pisze się nieraz o wielkich mę-
żach stanu, o twórcach i wodzach
nowych kierunków, że byli wielkimi
wylchowawcami swych narodów. Nie
znaczy to, że ci ludzie zajęli się -
cjalnie systemem szkolnego wycho-
wania, chociaż prawdziwy mąż sta-
nu, jeżeli ogarnia całość życia naro-
du, i tej dziedziny nie pominiei w
niej zaznaczy swą indywidualność.
Ale wychowanie narodu obejmuje
szerszy zalkres wyraża się w wpłyj
wie na sian moralny jednostek i zbio
rowości, w przeobrażeniu psychiki
nardlu, we wpływie na charakter
nar "Wy,

Taki wpływ może być dobry: lub
zły; może wzmacniać lub osłabiać
zbiorowość narodową ;potęgować w
narodzie siły odšrodkowe lub“ do-
środkowe. A zdarza się czasem, że
i ludzie, którzy wsławili się głośny
mi czynami w swej działalności o-
siągnęli duże bezpośrednie sukcesy,
okazali się złymi wychowawcami
narodu, *

Nowy ustrój
Na piątkowem posiedzeniu ko-

misji prawniczej sejmu rozpatrywa-
ny był rządowy projekt ustawy o u-
stroju adwokatury.

Nad projektem rozwinęła się ob-
szerna dyskusja,  przyczem pos.
Sommerstein i Witwicki zwracali się
przeciw mowoprowadzonemu wymo-
śowi aplikacji sąjdowej, zakończonej
egzaminem sędziowskim.

Znaczną 'więjkszością głosów u-
trzymana została redakcja rządowa
o aplikacji sądowej.

Długą dyskusję wywołało sfor-
mułowanie wymogów władania ję-
zylkiem polskim w słowie i piśmie! ja-
ko warunku dostępu do adwokatu-
ry. Dotychczas bowiem była mowa
tylko o władaniu w słowie i piśmie,
obecnie wstawiono formułę „nalelžy-
tego władania”. Utrzymana została
redakicja rządowa o „należytem wla-
daniu”.

Dłuższą dyskusję wywołała spra-
wa dopuszczenia do a atury
sób z innych zawodów prawniczyjch.

_ Ulchwalono nie dopuścić do ad-

Czy nastąpi
łódzkiej Rady Miejskiej?

Najważniejszym punktem _po-
rządku dziennągo posiedzenia Rady
Miejskiej, zwołanego na poniedzia-
łek 15 b. m. jest sprawa prelimina-
rza budżetowego na rok 1937-38. Po
siedzenie to bęjdzie miało zasadni-
cze znaczenie w życiu samorządu
łódzkiego.

Według przewidywań ma to być
ostatnie posiedzenie obecnej rady.
Kilub radziecki PPS. i związków kla
sowych, wobec powtórnego nieza-
twierdzenia p. Barlickiego na prezy-
denta, ma ustosunkować się nega-
tywnie wobec budżetu, W związku
ze znanym  upomnieniem  ministe-
rium Spraw Wiewnętrznych, ewen-
tualne stanowisko negatywne lewi-

Nie podobna patrzeć na idee, pro-
gramy, wyłącznie w sposób racjona-
listyczny. Czysto rozumowy charak-
ter może mieć filozofia polityczna.

'Idea polityczna budzi w ludziach
| pewine pierwiastki uczuciowe, od-
| działywa nie tylko na rozum, lecz i
|na pierwiastki woli. Idea polityczna
pobudza do czynu. Trzeba się temu
przyjrzeć, do jakiego czynu pobu-
dza i jakie ldziałania -wywoływa u
swych wyznawców. Idea polityczna
nie tylko bogaci ducha, lecz równieź
i kształci wolę.

jakiś polityik,Przypuśćmy, że
który założył sobie najwznioślejsze
nawet cele, dąży z bezwzględnością
do ich urzeczywistnienia. Chcąc po-
myskać zwolenników budzi wśród
nich nie tyłko madzieję urzeczy-
wistnieńia wielkiego programu, lecz

również i przekonanie, że zwolenni-
cy ci osiągną w razie zwycięstwa
wielkie materialne korzyści. Wtedy

łatwiej osiągnie doraźny cel, który

m uprzyświeca; znajdzie lulczi, zde-

cydciwanych na wszystko. Ale gdy

nadejdzie dzas  urzeczywistnienia
idei, wówczas okaże! się, że to, co w
wałce o władzę było korzyścią, to
przy wprowadzeniu władzy jest prze

kleństwem. Wtedy bez ogródek i

bez wahań stosuje się zasadę: „vi-

ctoribus spolia* (zwycięzcom nale-

żą się łupy).
Można zrozumieć, że ten, kto

władzę zdobył, nie chce nią się dzie-

lić. Można w pełni usprawiedliwić
falkt, że ten, kito dba „0 czystość u- 
adwokatury
wokatury bez aplikacji i egzaminów|

notarjuszy, pisarzy hipotecznych i)
referendarzy administracyjnych.

Natomiast uchwalono dopuścić

do adwokatury bez aplikacji i egza-
minów nietylko sędziów i prolkura-
torów, ale i asesorów po 3 latach

służby.
Nad sprawą zamknięcia listy ad-

wokatów względnie aplikantów i
ograniczenia liczby nowych adwoka
iów względnie aplikantów toczyła
się również dłuższa dyskusja.

Skreślono jedynie z redakcji rzą-

dowej postanowienie upoważniające

ministra do indywidualnych zezwo-

leń na wpis w okresie zamknięcia,
natomiast inne poprawiki zostaly ojd-
rzucone przez komisję.

Pozatem uchwalono wniosek re-

ferenta ażeby Naczelna Rada Adwo-

kacka miała prawo opinjowania pro-

jektów ustaw nietylko na żądanie

ministra, oraz przedkładania włas-

nych projektów i uwag co do stoso-
wania ustaw. &

 
 
rozwiązanie

cy wobec spraw budżetowych stwo-
rzyłoby nowy konflikt, którego epi-

logiem może być rozwiązanie rady.
Na tym samym posiedzeniu znaj-

duje się również demonstracyjny
wniosek radnych żydowskich w spra
wie zaopatrzenia z funduszów miej-
skich ołiar zajść ulicznych. Jest to
winiosek skierowany przeciwko O-
bozowi Narodowemu, który już raz
bardzo ostro i gwałtownie wystąpił
przeciwko temu wnioskowi i tym ra
zem spotka się niewątpliwie z bar-
dzo ostrymi protestami,

Dzisiejsze posiedzenie łódzkiej
Rady Miejskiej zapowiada się więc
dość burzliwie.  

rzeczywistnionego przez siebie pro-
śramiu, nie dopuści do politycznej
władzy żywiołów obcych i wrogich.
Ale gdy władza daje: grupie rządzą-
cej materialne korzyści, gdy na dal-
szy plan schodzi rzeczywista złdol-
ność rządzenia i umiejętność  tech-
niczna, a rządzący dzielą się przy-
wilejami i koncesjami, wtedy przy-
szłość takiego kierunku przedstawia
się bardzo posępnie.

Można spotkać się z ludźmi, któ-
rzy mówią, że polityka wymaga mie-
przebierania w środkach rządzenia i
walki; że można ludzi kupować, al-
bo łamać charaktery, byle tyllko rzą-
dzić. Czasami nawet w (dzisiejszych
czasach, 'w kitórych wiele pojęć mo-
ralnych uległo zachwianiu, naj-
uczciwszym ludziom imponuje! bru-
talność i bezceremonialność w dzia-
łalności politycznej. Gotów ktoś na-
wet powołać się na zasadę: „cel u-
święca środki”, albo mówi szumnie
o „racji stanu”, o „zbawieniu ojczyz-
ny“ it. d.

Dobro narodu wylmaga nieraz za-
rządzeń bezwzględnych, dalekich od
czułostkowości. można tylko
to robić, co się da moralnie uspra-
wieklliwić. Nie osiągnie się wielkości
narodu przez demoralizowanie tych,
którzy naród stąnowią. „Cel uświę-
ca środki'—to frazes bez treści. Te
„środlki”, którymi dąży 516 do urze-|
czywistnienia celu, to treść codzien- |
nego życia narodu. Nie można od-
dzielić celów od śrądlków.

Na naród składają się żywi lu-
dzie. Wartość każdego pokolenia
mierz ysię tym, jakie moralne pier-
wiastki wnosi ono w dziejowe życie
narodu; Można naprawić błędy poli-
tyczne, można zmienić program, któ
ry nie wytrzymał próby życiowej;
ale gdy si ęobniży zbiorowe uczucie

| moralne, daleko trudniej odrobić te
straty,

Dlatego nie wolne dbać tylko o
to, jaką ideę (kto wyznaje, jaki cel
ostateczny mu przyświeca; trzeba
patrze ćna to, kto ten cel chce urze-
czywistnić i jakich do tego używa
sposobów. Znamy historię różnych
śrup politycznych, które osiągnęły
bardzo wielkie doraźne sukcesy; ale
załamały się w ichwili największego
triumfu, gdyż nie przebierały w na-
rzędziach walki, nie troszczyły się o
charaktery ludzi, którzy im służyli.

Zawsze było przedmiotem ambi-
cji obozu narodowego, by wycho-
wyjwać społeczeństwo. Zawsze mniej
mieliśmy wiary w mechaniczne spo-
soby (działania, a budowaliśmy na u-
czuciach, na wartościach moralnych
ludzi, którzy razem z nami praco-
wali i pracują. W: codziennej walce
nieraz tryumfował przeciwnik, kitó-
remu bylo "wszystko jedno, jakim
sposobem nas pokona. A mimo to
jesteśmy przekonani, że szliśmy i
idziemy właściwą drogą.

Roman Rybarski.

Kronika telegraficzna
** Niemal wszystkie wielkie pisma

francuskie podwyższyły cenę egzemplarza,
Ostatnio uczyniła to „Action Francaise".

** Amerykanie pragną zwiedzić wysta-
wę światową w Paryżu, wykupili już bile”
ty na wszystkich statkach francuskich linij
transatlantyckich.

** Około 300 arabów  transjordańskich
przedostało się nielegalnie do Palestyny
aby wziąć udział w walce z Anglią i ży-

dami.
** W nacjonalistycznej organizacji ara-

bów syryjskich nastąpił rozłam. Wystąpiła
część młodzieży, uważając że organizacja

za mało radykalnie występuje przeciw

Francji.

 

 

Prenumerata

 

Redakcja i Administracja uf. Mostowa Nr. 1, telefon 12-44,
Redakcja czynna w godzinach.od 12 do 13 i od 20 do 24

Konto P. K. O. Nr. 700.286.

Nr, 73
 

Zaklajstrowany zatarg
między Senatem

„ABC“ pisze: Piątkowe posie- |
dzenie Senatu było nielada sensacją
dla tych kół politycznych, które|
przywiązują większą wagę do obec-
nych posunięć w izbach ustawodaw-
czych.
Głośny zatarg Senatu z p. premie-

rem uległ względnie gładkiej likwi-
dacji. Chodziło o to, że — jak pisa-
liśmy — w Senacie p. wicepremier
ostro krytykował sprawozdanie ge-
neralnego referenta budżetu, sen.
Everta, które było poprzednio przy-
jęte przez komisję budżetową Sena-
tu. Atalk wicepremiera uznano więc
w Senacie za zwrócony przeciw ca-
ie, komisja | Hi

Zanosiło się na ostrzejszą scykję.

j wicepremierem

czynników, przychylnie odnoszą-
cych się do p. ministra skarbu, od-
wiekiził sen. Rostworowskiego, po
czyłm w jego towarzystwie udał się
do sen. Everta, gdzie trzej senatoro-
wie odbyli dłuższą naradę. W rezul-
tacie skończyło się na oświadczeniu
sen. Everta, że Senat przechodzi do
porządku' nad atakiem p. ministra
skarbu. Na oświadczenie to p. wice-
premier zupełnie nie odpowiedział
w swym przemówieniu, co dowodzi,
że sprawa została zaklajstrowana.

(lo się tyczy przemówienia sen.
Lubomirskiego, to podkreślono w ko
łach konserwatystów, że było ono
uczymione na własną rękę bez poro-
zumienia z konserwatystami, którzy Tymczasem w piątek rano senator

Fudakowski, stojący blisko różnych
uznali je za zbyt „klasowe“.

WOJSKA NARODOWE DOTARŁY
do Guadajalara

SIGUENZA 143. Agencja Hava-
sa donosi, że kolumny wojsk po-
wstańczych na odcinku Guadalajara
natraiiiy w ciągu dnia wczorajszego
na najgorszego wroga — deszcz.
jednostki zmotoryzowane zostały
caikowicie unieruchomione w bio-
cie. Oddziały piesze mogły posuwać
się na poiudnie od miejscowości
Brihuega i wzdłuż doliny Henares,
lecz tanki i dziaia oraz samochody
ciężarowe zmuszone były pozostać
na miejscu. 8
POD ALCALA DE HENARES,
SIGUENZA 14.3. Specjalny wy-

słannik agencji Havasa donosi, że
w następstwie przeprowadzonych
wczoraj operacyj wojennych na za-
chód od drogi, wiodącej do Arago-
nu, oddziały powstańcze oparły się
o rzekę Henares, drogę zalaną Ma-
dryt Saragossa i kanał, który do-
chodzi do miejscowości Alcala de
Henares.

Ostatnie walki w tym rejonie
były mniej śwałtowne niż poprzed-
nie. Wojskom rządowym udało się
na pewien czas powstrzymać posu-
wanie się powstańców, dzięki po-
ciągowi pancernemu, dobrze uzbro-
jonemu, który zatrzymał się między
miejscowościami Vaidencheta i Sspi
nosa de Henares. Straże przednie

mający na celu wysadzenie w po-
wietrze toru kolejowego i odcięcie
odwrotu pociągowi pancernemu.
WALKI POD GUAVALAJANA:
SALAMANKA 14.5, Komunikat

oiicjainy giównej kwatery wojsk po-
wstańczyca donosi: na troncie (GU-
adaiajara operacje wojenne  utrud-
nia bardzo gwaitowny deszcz. Mimo-
to, na kiiku oucinkach wojska po-
wsańcze posunęiy się 0 2 kim, w
giąb ironiu. Acak dywizji madryc-
kiej został odparty pszez powstań-
ców na odcinku Aravaca. Na iron-
cie irama powstańcy zajęli pozycje
nieprzyjacielskie na odcinku Pin-
garron i linie ich wojsk przesunęły
się o 3 kim. naprzód. Wzięto do nie-
woli licznych jeńców. Na terenie
działalności armii południowej ше
byio żadnych operacyj wojennych.

CIĄGŁY MAKSZ NAPRZOD
RABAT 14,3, Według komunika-

tu radiowego, jedena z kolumn
wojsk powstańczych zaatakowała
drugą linię oporu oddziatów  rządo-
wych w pobliżu miejscowości Jadara-
que. Po zajęciu miejscowości Hita,
kolumna ta przerwaia drogę wio-
dącą z Guadalajara, w poblizu Al-
dea Nueva.

Dywizja zmotoryzowana dotarła
z nastaniem nocy do przedmieść wojsk powstańczych rozpoczęły na

wielką skalę manewr  okrążający,

Mussolini
Mussolini przybyłł do Tobrouk w

piątek o godz. 8-ej rano na pokła-
dzie krążownika „Pola*. Towarzy-
szą mu: admirał Tavagnari, Starace,
Dino Alfieri i minister kolonii Lesso-
na. W, chwili, gdy krążownik „Pola
zawinął do portu towarzyszyły mu
w szyku bojowym okręty: „Zara“,
„Gorizia“ i „Fiume“.

Samoloty, stacjonowane: w Libii,
wynuszyły na spotkanie Mussolinie-
go, w chwili, gdy oznajmiono, iż e-
skadra zbliża się do portu. Okręty,

Ńroawe zaburzenia
SOFIA 13.3, Wczoraj wieczorem|

studenci manifestowali ponownie na
ulicach Sofii domagając się prawa|
głosu i przywrócenia postanowień
konstytucji. Policja rozproszyła ma-
niłestantów aresztując około 100 o-
sób. Uniwersytet będzie zamknięty
przez dwa dni.

SOFIA 13,3. Zaburzenia studen-
ckie trwają nadal. W! dniu dzisiej-

Guadalajara.

w Libji
stojące na rejdzie powitały, Mussoli-
niego strzałami armatnimi.

Na wybrzeżu oczekiwał Mussoli-
niego marszałek Libii, Balbo.

Po krótkim postoju, Mussolini
wystartował samolotem do miejsco-
wości Amisead, na granicy egipskiej,
w odległości 135 iklm. od Tobrouk.

Po wylądowaniu na tamtejszym
lotnisku, Mussolini dokona inaugu-
racji części drogi, która będzie wy-
budowana równolegle do wybrzeży,
wzdłuż całej Tripolitanii.

studentów w Sofii
szym 500 studentów  słorsowało
wejście |do gmachu diyrekcji zdrowia
publicznego, po czym szereg mów-
ców wygłosiło z okien przemowie-
nia, protestujące przeciwko profe-
sorom i rządowi. Wysłano przeciw-
ko manifestantom oddziały policji i
szwadron wojska w wyniku starcia
są ranni po obu stronach. Areszto*
wano 60 osób. х =
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Akademicy! Ww wyborach do Kota
Pra

 

Istnieje rwśród ludów nadmor-
skich Europy legeniia, że na dalekiej
póinocy, poza krainą śniegów i lo-
dów, jest ukryty uroczy kraj, gdzie
wiecznie świeci słońce, przecudna

roślianość pokrywa ziemię, i miesz-
kają w tej kramie szczęśliwi ludzie,
nie chcący mic wiedzieć o reszcie
świata.

(Ukazuje się, że legenda ma pod-
łoża zupeinie realne,

Znany podróżnik, dr. Fleming,
podał do wiaaomości publicznej sze-
reg baijazo ciekawych danyich, doty-
czących jego osiainiej ekspedycji w
okolice Arktydy. HPodrož tę oabyi
samoiotem. udy został zmuszony do
lądowania, spotkał Waunama du

Ciarka, mieszka,ącego od ŻU lat na

granicy Arkityay, (lark  zaprosii
przybyszów ao swej siedziby, poio-
żonej ni mniej ni więcej jak o 1.UUU
km. za koiem polarnym. Fleming 1

Poi
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ban. ы - ®

„Sektor \м!е]5К! °
WARSZAWA 143. W dniu dzi-

siejszym odbył się w Warszawie
zjazd dziaiaczy wiejskich obozu pik.
Koca. т

Obrady zjazdu odbyły się w sa-
lach ray miejskiej.

Przemawiał pik. Koc oraz szereg
przedsiawicieli sanacji z prowincji.
Przewodniczył gen. Galica.

 

 

OBWIES:
w Sprawie ochoiniczego zaciągu dO armii
Pan Minister Spraw Wojskowych

ogłosił zaciąg ochotniczy do czynnej
siużby wojskowj w r. 1937 dla męż-
czyzn urodzonych w r. 1917, 1918 i
1919.

Ochotnicy z cenzusem (posiada-
jący średnie 'wykształceniej, mogą
być przyjmowani — w zależności od
warunków fizycznych i wykształce-
nia — do piechoty, kawalerii, arty-
lerii, saperów, łączności i broni pan-
cernej; ao! lotnictwa zaś w charak-
terze personelu latającego warunko-
wó, w zależności od wyników badań
w C.B. L. L. Ochotnicy bez cenzu-
su: 1) posiadający najmniej 4 oddzia-
ły szkoły powszechnej mogą być
przyjmowani do piechoty, kawalerii,
artylerii, łączności i do marynarki

 

CZY JESTEŚ JUŻ CZŁONKIEM

STRONNICTWA NARODOWEGO.

wników U.S.B. gł

|

osujcie na

plantacyj, gdzie rosty koniczyna, sa-

iata, rzodikiewika, szpinak oraz inne

jarzyny, co do których było prżeko-

manie, że rosnąć mogą tylko w ła-

godnym klimacie. Ciark przyłożył
bardzo wiele przykładów, że ziemia

tych okolic iaaje tak nadzwyczajne

i znakomite urodzaje, iż zapas ja-

rzyn z niewielkiego ogródka wystar”

czy mu zawsze na caią zimę, zimę

| poiarną w dodatku. Lecz zbiory tam

| — to nie tylko zbiory zwykie, nor-

| malne. Podróżnicy poaziwiaii duże

| giowy wyłodowanej kapusty. Jedna

| z nich ważyia 10 kilogramów. Naj-

| piękniqszy seler ważył 1 kg, ‚па)-

| piękniejszy burak przeszło 2 i pól

| kiiograma, :
| W kraju polarnym wegetacjaod>

psię odmiennie, niż w naszych.

|

|
|

warunkach, Zdumiewająca jest: szyo,

kość, z jaką tam wszystko aojrzewa.;

j Gdy w maju jeszcze ziemia pokryta

| jest grubymi zwałami lodu, w pierw-
macepań :

NEIDTNRNOLUKASAKSA

@ 2
BRETOŃSKA KRÓLOWA

- PIĘKNOŚCI

szych dniach sierpnia |
pierwsza zbiory owsa i pszenicy.
nic dziwnego. W ciągu polarnych

| miesięcy ziemia stale znajduje się

| pod siinym działaniem promieni 510-

| necznych  mawedt w. porze nocnej.

| Rośliny otrzymują ilość promieni,

ZCZENIE

! 
wojennej mwarunkowo, zależnie od|
zapotrzebowania i wynikówBadania |
w Kadrze Floty, 2) posiadający 7 od-
dziaiów szk. powsz. lub szkołę rzem.
przem, — mogą być przyjmowani do
żandarmerii, broni pancernej, lot:
nictwa.i do saperów.

Ochotnicy winni wnosić podania
pisane własnoręcznie do PKU do
dnia 1 maja r. b. Do podania należy
dołączyć metrykę urodzenia, @а-
świadczenie  obyjwatelstwa,  šwia-
dectwo  szikolne, zaświadczenie o
rejestracji, świadectwo moralności,
zezwolenie rodziców, życiorys i świa

deistwo ulkończenia zawodu, które
kwalifikowałoby ochotnika do bro-
ni specjalnej. Ochotnicy wstępujący|
do wojska bezpośrednio ze szikoły|
nie przedstawiają świadectwa mo-
ralności,

Komendant P.K.U. Wilno—Miasto
(-—) Łaszkiewicz, major.

е
|
|

 |

LRS ITSINIT:SSSEB AZZARO

Warzywa na biegunie północnymi
dwaj jego towarzysze oniemieli. Wie potrzebną do dojrzenia, w czasie du| iegat Głównej Kwatery Harcerskiej
dzieli wprawdzie, że okolice Arkty- žo królszym miż w klimacie łagod-| har. T. Borowiecki i wziął udział w

dy, to mie tyllkor śnieg i lód przez ca-, nym. Blask słońca o północy to zja- | konferencji hutcowych. W. czasie :

ły rok, lecz to z czyim się spotkali u wisko dostatecznie już wyjaśnione. | obrad z kilku stron zadawano dele-

Clarka, wprowadziio ich w wielkie, Poza kręgiem polarnym słońce nie gatowi pytania w sprawie akcesu.

zdumienie. Clark zaprowadził ich do! zachołizi latem wcale, a im bardziej| Z. H.P. ao akcji p. Noca. P. Boro-

liste

posuwamy się na północ, tym dlużej
jest dzień. |

Zjawisko to, mimo wszystko wy-
wieraolbrzytmie - wrażenie na każ-
dym, ikito widzi je po raz pierwszy.
Fleming nadmienia, že nigdy nie bę-
dzie w stanie zapomnieć kąpieli o; Moca.
północy, kiedy to promienie słońca|
odbijały się czerwono-złotą poświa-
tą na powierzchni rzeki, Zatrąca się
w tej sytuacji pojęcie czasu. Idzie się
tam spać o pierwszej w nocy przy: w organizacji potutycznej
świetle „wschodzącego  słońcą"!
Lecz i to piękno ma swoje plagi, zna:
ne nam dobrze w niektórych okoli-
cach. Są to komary, które iGokucza-
ją bardzo w ciągu. krótkiego lata.
Frzezwycięża się jednak wszystk
Ozylnią to ci przeae wszystkim, któ-
rzy już w tych stronach zaczynają
badać możliwości eksploatacyjne,
Do tego jednak jeszcze daleko. Na-
wet turystyka jest jeszcze bardzo u-
trudniona.

   >

Mieszkańcy Bretanii zamieszkali w
Paryżu corocznie wybierają swoją
królową piękności. .W tym roku
najpiękniejszą Bretonką została

Paulette Rault.

 

narodową Nr. 2
 

ty harcerstoo jest © obozie płk. Koca!
W, liniu 6 b. m. był w Wilnie de- , przyrzeczenia harcerskiego.

Dalszy| ciąś obrad w aniu 7 b. m.
prowadzi hm. Jiuljusz Dąbrowski,
znany z pewnych wystąpień w stQ-
suniku do relugji. W! czasie dyskusji
hm. Dąlorowski narzekai, że zanika
typ dawnego skauta. Jest to mo-
1uent, Który Świaaczy o tem jak da-
leko stoi im, D, od życia sporeczne-
go. .Uuięboki i porywający nurt na-
cjonalizmu poiskicjjfo wszędzie we
wszykikich azieazimach naszęgo ży
cia pozostawia swe ślady,  Marcer-
suwo musi również wyjrzeć z za swo
ich pacylisbyczno - ogólnoludzkich
łiranek i zająć stanowisko goane
swego miana. Nie czas dzisiaj w
obliczu przeobrażeń Europy marzyć

p. Koca. o organizacjach nad naroaami stoją:
Dziwiem jest jednak, że urzęjlaowe; cylcn. Mazay harcerz jest obecnie
komuaikaty UŁUNu twierdziły, że przedewszysukiem Foiakiem i skaut
organizacja harcerska jest lub w no-|mnego naroau mniej go obchodzi niż
wym obozie! politycznym. | jego roaący. Nie mozę np. nawiązy:

Harcerstwo jako organizacja ma| wąc seraecznyjch węziów przyjaźni
swoją ideę, swoje cele i nie powinno ze skauiami mieprzychylnych nam
stawać na czyjejkolwiek plattormie narodów, z któremi w pewnej chwili
politycznej, Frzynależność polity(cz-,możemy bylė w stanie wojny.
ną należy pozostawić harcerzom in-|;  Kównież proponował hm. D. na-
dywiduainie w ramach  niesprzecz-| zywanie starszych harcerzy skauta-
njch z przyrzeczeniem harcerza.: mi, wioczęgamu, gdyż rzekomo star-

| wiecki wyjaśni, że harcerstwo jako
|takie-nie zgiaszaio wcale akcesu,
|ale nie moze dawać sprostowań do
| prasy na ten temat, gayż wówtczas
wszyscyby  zrozumielji, že harcer-

| suwo jest przeciwne deklaracji p.

Uświadczenie powyższe nie jest.
|zbyt jasne, jednak truanoby było
| wyciągnąć z niego wniosek, że har-
cersuwo obok Legjonu Miodych tkwi

 

sobą Iklasy.

to byłaby: stużba Polsce, jeśliby har-
|gerz całą swą energję, zdolności i 
pracę społeczną zużywał na zwal- |
czanie się wzajemne klas a nie słu- | skautem Gzy. wióczęgą. Znesztą o-
żył całemu narodowi polskiemu,

Moim zdaniem najlepszym.ma-| dami hm. Dąbrowskiego więc
'terjałem ma harcerza

narodowe; taki jest duch prawa i

WAJSÓWNA OTRZYMUJE
NAGRODĘ SPORTOWĄ

WARSZAWA 13.3. W sobotę
przed południem w lokalu PUWP
odbyła się uroczystość wręczenia
wielkiej honorowej nagrody) sporto-
wej Jadwidze Wajsównie za r
1936. Wręczenia dokonał w imieniu
komisji nadawczej dyrektor PUWE
gen. Olszyna-Wilczyński, poświęca-

| jąc kilka słów motywom, jakie zde-
cyliowały o przyznanie Wa;sównie
wielkiej honorowej nagrodyt

Nadmieniamy, że zgodnie ze
statutem nagrody, Wajsówna otrzy-
| mała ją na własność, zdobywszy ją
| dwukrotnie w ciągu lat 3-ch.
TURNIEJ TENISOWY W CANNES
_ NICEA 13.3 W dalszym «ciągu
międzynarodowego turnieju teniso- 

|

 

sport.

Nie mogą być np. harcerzami komu-| si chiopcy się obrażają jeśli ich się
niści, soc,aliści wogóle klasowcy roz|nazywa harcęrzami.
szczejpiający maród na walczące z| miejsce

Miusi tu mieć
nieporozumienie,jakieś

_ Harcerz bowiem przy-| gdyż nie spotkałem dotychczas wy-
rzeka służyć Bogu i Polsce, ą jakaż|padiku żeby starszy harcerz obrażał

sis jeżeli go ktoś harcerzem nazywa:
Harcerz jest spaakobiercą ilaei ry-
cerstwa polskiego, a nie żadnym

becni-i tak nie zgodzą się z wywo-
za-

1 c jest narodo- pewne harcerz zostanie harcerzem.
+ wiec, gdyż całe harcerstwo musi być Adam Szczerba. |

i
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wego w Cannes Polacy, uzyskali na-
stępujące wyniki: ;

TVaiiowski zalkmwalifikowai się do .
półfinału, bijąc w 6wierčiinale Kar-..
stena 6:3, 6:4.

Do pėilinalu również weszła
Jędrzejewska po zwycięstwie nad
Deutsch 5:7, 6:1, poczym Deutsch
zrezygnowała z dalszej walki.

DOROCZNE WALNE ZEBRANIE
SEKCJI FEKKOATLETYCZNEJ

Dnia 15-go0 bm. o godz. 19-ej od-
będzie: się w lokalu klubu walne ze-
branie sekcji lekkoatletycznej AZS.
Początek obrad: sprawozdanie,
wnioski, wybór zarządu, sprawy bie-
żąjce. Obecność członków konieczna.

Z terenu Olki o zdrooie
Sprawozdanie z działalności do-

zoru higjenicznego nad szkołami po-
wszechnemi Wiina za ostatnie dwa
lata (patrz „Sprawozdanie z «Gziałal-
mości opieki higjeniczno-lekarskiej
w szkołach powszechnych m. Wilna
r „szk. 1934—35“ — dr. Steian Bro-
kowski, tudzież tegoż dr. St. Bro-
kowskiego „Sprawozdanie z opieki
higjeniczno-lekarskiej w szkołach
powszechnych i prywatnych m. Wil-
na r. szk. 1935-36“) zasluguje na spe-
cjalną uwagę z dwojakiego rodzaju
względów: zawiera materjał, obra-
zujący istan zdrowotny uczącej się w
tych szkołach dziatwy i młodzieży,
porusza jednocześnie szereg frag-
mentów palącego w dobie obecnej
zagalanienia z dziedziny polityki sa-
nitarnej, zagadnienia, które nie mo-
že nie interesuwać szerszego ogółu
rodziców i wychowawców. — Jak
się przedstawia w sprawozdaniu Na
czelmelśo Lekarza szkół powszech-
nych wartość biologiczna uczęszcza-
jących do szkół powszechnych dzie-
ci, świadczą podane w iem sprawo-
zdaniu kolumny statystyczne, z któ-
rych wynika, iż z ogólnej liczby in-
dywidualnie zbadanych przez leka-
rzy szkolnych dzieci w r .szk. 1934-
35 na dobre odżywianie przypada
27,1 proc., ma średnie odżywianie
59,5 proc, na złe odżywianie 13,4
proc., w r. szk. 1935-36 odsetek do-
= odżywianych spada do 22,5

proc., wzrasta natomiast źle odży-
wianych do 17,9 proc. Bardziej smu-
tne budzą refleksje tablice chorobo-
wości (patrz tablica Nr. 5 sprawo-

zdania z rolku 1934-35 i tablica Nr. 3
sprawozdania z roku 1935-36),
siwierdzające wśród zbadanych dzie
ci 10,7 proc. bądź chorych na gruźli-
cę, bądź wyłkazujących mniejszą lub
większą do niej skionność, który! to
odsetek okaże się niższy od rzeczyr
wistego, jeśli uprzytomnić sobie, że
rubryka „powiększenie gruczołów
chłonnych' może obeymować rów-
mież utajone i trudne do ujawnienia
postacie gruźlicy dziecięcej, W sze-
regu czynników, sprowaszających
małowartościowość fizyczną dziat-
wy szikolnej, niepoślednie miejsce w
zestawieniu dr. 5. Brokowskiejgo zaj
muje krzywica, raczej jej następstwa
(20,3 proc., 25 proc.) wraz z wystę-
pującym niezawsze z winy wadli-
wyich urządzeń szkolnych skrzywie-
niem kręgosłupa (6,5 proc. — 9,9
proc.). Na obraz upośledzonej spraw
ności fizycznej dzieci szkół po-
wszechnych, ich, rzecby można, de-
generacji lizycznej, składa się i nie-
doceniana przez rodziców i wytcha-
wawców, jako źródło wszelkiego ro-
czaju zakażenia, próchnica zębów.
Pozycja ta w kolumnach statystycz-
nych stanowi 52 proc. poddanych
badaniu w r. szk. 1934-35 i 65 proc.
zbadanych w r .szk- 1935-36. Jagli-
ca, która jeszcze tak niedawno śnę-
biła dziatwę szkół powszechnych,
jak wylkazuje tablica Nr. 7, została
prawie zlikwidowana (0,6—0,4 proc.)
Spotykane dziś sporadyczne tego
cierpienia przypadki natychmiast po
stwierdzeniu ich zostają izolowane. 

cy i wysilkėw ze strony szkoły irzucając je w objęcia mętów społecz |cią część uczącej się dziatwy, jako
opieki higjeniczno-lekarskiej w kie-
runku utrzymania w czystości ciała
uczącej się dziatwy, wsżawica nie
przestaje być istną plagą szkół po-
wszechnych; wystarczy zaznaczyć,
że co czwarte dziecko ma wszy lub
gnidy. Wiśród większości rodziców
uiema poczucią potrzeby waix:
brudem; bieaa i nęuza owok niskie-
go poziomu kultury zdrowotnej sze-
rokich mas ludności nie sprzyjają
poczynaniom higjenicznym, w Gaiužej
mierze utrudniają a-nieraz uniemożli
wiają racjonalną akcję odwszawia-
nia „Poziom czystości, jaki z trudem
udaje się osiągnąć na terenie szko-
ły —siusznie mówidr. S..Brokow-
siki — jest wywalczony przez szko=
łę, lekarzy i higjenistki, Poza dolko-
nywaną w szkoiach kontrolą giów
dziecięcych niezbędna jest zorgani-
zowana akcja Ikuituralno-oświatowa
wśród rodziców, bez wciągnięcia bo-
wiem tego elementu w orbitę zamie-
rzeń higjenicznych walka z brudem
pozostanie zalsianiem, przewyższają-
cem możliwości szkoły i opieki lel-
karskiej.

Zastraszające rozmiary w ostat-
nich latach przybiera  przystęp-
czość wśród uczącylch się w szko-
łach powszechnych dzieci, jest zjawi
skiem wysoce niepokojącem i groź-
nem, zjawiskiem, nad którem nie da
się przejść do porządku dziennego.
Nie wolno zapominać, że Źródło:
przestępczości nieletnich tkwi prze-
dewszystkiem 'w najbliższem ich o-
toczeniu, w. pogrążonej w nędzy
mąterjalnej i zdeprawowanej moral-
nie rdzzinie. Brak dozoru ze strony
rodziców i opieki pozaszkolnej, od- Nie zważając na duży nakład pra” dając dziatwę na wychowanie ulicy,

nych, stanowi przeciwwagę. wszel-|potrzebującą  dożywiania.
(kich zabiegów szkoły, neutralizuje
jej wpływy, — w konsekwencji ta-
kiego stanu rzeczy szerzą się wśród
wychowaników szikół powszechnych
choroby weneryczne, powstają or-
ganizacje młodocianych  przestęp-
ców. — Realizowanie postulatów
higjeny psychicznej staje się kwestią
naglącej potrzeby.

Jak wylnika ze sprawozdania dr.
S. Brokowskiego, na terenie miasta
w r. szk. 1934-35 było czynnych 61
szkół (w tej liczbie 15 prywatnych
żydowskich i 4 specjalnej, do któ-
rych uczęszczało 23464 dzieci, w r.
szk. 1935-36 — 58 szkół z 23.827
dzieci. Z ogólnej liczby budynków
szkolnych 79 proc. zakwalitikowano,
jalko odpowiadających  podstawo-
wym warunkom zdrowotnym. Prze-
pełnienie niekitórych szkół w dużej
mierze utrudnia przestrzeganie kar-
dynalnych zasad higieny. Szkoły
powszechne obsługiwane są przez 13
iekarzy i tyleż hugjenistek, czynno-
ści tego personelu koordynuje autor
omawianego sprawozdania, Pobieżny

przegląd wyluków pracy opieki le-
karsko-higienicznej niezbicie świad-

czy o pokaźnym dorobku w tej dzier

dzinie osiągniętym: wystarczy pod-
eis Ww r. aria b p celu
propagandy zasad higjeny było wy”

głoszonych przez lekarzy szkolnych

696 pogadanek dla dzieci i odbyto

1879 konferencyj z rodzicami, w r.

szk. 1935-36 wygłoszono pogadanek
913, odbyto konterencyj 2080, że w

pracowni psychologicznej dokonano
w ciągu 2-ch lat 1066 badań indywi-
dualnych, że wraszcie po dokład-
nem zbadaniu zakwalifikowano trze 

Jaskra*
wym dowodem niesłabnącej troski 0
podniesienie zdrowotności dziatwy
szkół powszechnych są letnie kolo-
nje wypoczynkowe dla wątłych, sła-
bowitych, rekrutujących się prze-
ważnie ze ster bezrobotnych, dzieci,
której to ikolonje, bez przesady mó-
wiąc, mogą służyć jako wzór dla in-'
nylch tego rodzaju miejsc wypoczyn-
kowych. Z kolonji w Leoniszkach w
r. szk, 1934-35 korzystało 800 dzieci,
w r, szk. 1935-36 — 862.

Na zakończnie kilka uwag na
marginesie sprawozdania dr. S. Bro-
kowskiego: 1. Wiskazane jest częst-
sze miż dotychczas odwiedzanie
przez lekarzy szkół, szczególnie pod
miejskich. Il. Należy zapewnić tnwa-
ły byt (pieniężna pomoc ze strony:
Samorządu) Przychodni szkoln=j, tej
tak wielce pożytecznej, .jak to wy-
kazała dr. J. Borikiewicz-Rodziewi-
czowa, instytucji (patrz „Frzychod-
nia Szkolna w- Wilnie* odbitka z
Pamiętnika Wil. Tow. Lek. r. 1905).
III. Ze wszechmiar jest pożąłianem
powołanie do życia filjj Towarzy-
stwa Higjeny Psytchicznej, którego
członikami byliby lekarze szkolni,
natczytciele i inteligetntniejsi rodzi-
ce. IV. Niezbędnem jest rozszerzyć
zakres pomocy pozbawionej możno-
ści uczęszczania do szkół dziatwie
w ikierunku zaopatrzenia w ubranie
i obawie. V. Wydaje się być celo-
wem wciągnięcie miejscowej t. zw.
Ubezpieczalni Społecznej (Kasy
Chorych) w krąg obowiązków krze-
wienia wśród ubezpieczonych zasad higjeny. : "Wacław Odydiec, |
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Zwyciestwo narodowców
rna walnym zebraniu Koła Medyków U.S.B. *

W, sobotę 13 bm. odbyło się w
sali Śniadeckich (walne zebranie

spraw. koła Medyków. Wobec dru-

zgocącej przewagi młodzieży naro-

dowej lewica nawet nie. wysunęia

kandydata na przewodniczącego.|

Zostai nim kandydat narodowcuw

kol, Musiatowicz. Już na począiku

wysunięto wniosek 'poiępuający sta-

nowisko zarządu w sprawie DioKa-

dy. Wumiosek. ten przeszedi OŚTOBIIĄ|

większością giosow. (W, dyskusji Za-|
rzucono  zarząaowi*  rozrzuwoŚć

mai

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

i jutro o godz. 8.15 powtórzenie sztuki O.

Indiga „Cziowiek pod mostem”.

— Pożegnalny występ N. Miodziejow-
skiej - Szczurkiewiczowej odbędzie się w

sobotę bież. tygodnia w sztuce „Święty

płomień”, w której znakomita artystka

kreuje główną popisową rolę.

— Teatr muzyczny „Lutnia*, Drugi i

ostatni występ żespoiu Parnella. Dziś o $.
8.15 w. Pozostałe nieliczne bilety są do na-

bycia w kasie „Lutni” 11—9 w.

—Jutrzejsze przedstawienie propagan-

dowe w „Lutni* Jutro op. Abrahama
„Przygoda w Grand Hotelu",

— „Taniec miłości i szczęścia w „Łutni*

Czynią się intensywne przygotowania do

czwartkowej premiery op. Stolza „Taniec

miłości i szczęścia” z udziałem J. Kul-

czyckiej, Nowość tę wprowadzają na scenę

M. Tatrzański i M. Kochanowski.

Polskie Radio Wilno
Poniedzialek, dnia 15 marca.-

6.30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka. Dziea

nik poranny. lnformacje. Muzyka. Audycja

dla szkół. 11.30 Audycja dla szkół. 12.03

Płyty. 12,40 Dziennik południowy. 12.50 Plotki sąsiedzkie — pogadanka. 13.00. Pły-

ty. 15.00. Wiadomości gospodarcze. 15.15

Koncert reklamowy. 15.25 Życie kulturalne

miasta i prowincji, 15.30 Codzienny odcinek

prozy. 15,45 Płyty. 15.50 Pogadanka: Przed

otwarciem Bazyliki Wileńskiej, 16.00 Pły-

ty. 16.45 Skrzynka językowa. 16.30 Płyty:

17.05 Socjolog a: praktyk -— odczyt. 17.20

Greczaninow — Kwartet G-dur. 17.50 W

gościnie u bobrów — pogadanka. 18.00 O

naukowej: organizacji w Possce. 18.10 Wia-

domości sportowe. 18.20- Wieś wileńska

wzorem* spódzieiczości. 18.30. Koncert dla

młodzieży. 18.50 Rzutowy czy rzędowy

siew pogadanka. 19.00 Wiosna Węplarza

obrazek. 19.20 Audycja z okazji święta na-

rodowego Węgier. 20.05 Recital fortepiano-

wy Stanisława Szpinalskiego. 20.35 Rezer-

wa. 20.40 Dziennik wieczorny. 20.55 Poga-

danka aktua!-a. 21.00 „Cola Rienzi* —

fraśment słuchowiskowy. 21.30 Mala Or-

kiestra R. P. 22.00 Koncert symfoniczny.

22.55 Ostatnie wiad. dzien. rad.

Z za kotar studio
Kurs naukowej organizacji w Katowicach

otworzy radiowe przemówienie zWarszawy

Dnia 15 marca b. r. o godz. 18.00 o-

twarty zostanie w Katowicach kurswykła-

dów o naukowej organizacji, urządzony sta-

raniem Kola Naukowej Organizacji. Kurs

ten zainaugurowany zostanie przemówie-

niem p. Piotra Drzewieckiego „O nauko-

wej organizacji w Polsce”, które nada Roz-

glošnia Warszawska na wszystkie stacje

polskie.

P. Piotr Drzewiecki, założyciel Insty-

tutu Naukowej Organizacji i Kierownictwa,

jest jednocześnie prezesem Polskiego Ko-

mitetu Naukowej Organizacji, będącego eks

pozyturą Polski na terenie międzynarodo-

wym. Jest ponądto prezesem Polskiego Ko-

mitetu Normalizacyjnego i wiceprezesem

Laboratorium Psych-Technicznego.

„Cola Rienzi'—dramat Asnyka przez radio

W/ połowie marca b. r. mija 40 lat od

śmierci Adama Asnyka. dam Asnyk jakoli-

ryk jest poetą zbyt dobrze znany wasaze) |

kulturze, aby trzeba było przypominać jego

twórczość poetycką. Jednak tylkospecjali-

stom wiadomo, że Adam Asnyk był także

dramaturgiem i to dramaturgiemwybitnym.

Coprawda teatry nie grają dzisiaj jego u-

tworów, ale to ich wartości przesądzić nie

może. Polskie Radio pragnie wyzyskać

40-tą rocznicę śmierci poety, aby przy-

pomnieė Adama Asnyka jako dramaturga.

Wybrano do radiofonizacji fragment 2 naj-

lepszego dramatu Asnyka pt. „Cola Rienzi”,

Fragment ten nadany zostanie przez Roz-

głośnię Poznańską w poniedziałek, dnia 15

marca o godz. 21.00. Radiofonizuje Jerzy

Bartnicki, Reżyseria Michała Meliny. w

rolach głównych usłyszymy: TeofilęKoron-

kiewiczównę i Władysława Hańczę.

Recital fortepianowy S. Szpinalskiego.

W poniedziałek, dnia 15 marca o godz.

20.15 wystąpi przed mikrofonem znany pia-

nista, uczeń Paderewskiego — Stanisław

Szpinalski. Artysta, który należy do dzoło-

wych pianistów polskich, wykona przeważ-

nie utwory kompozytorów współczesnych,

(zbyt wielkie koszta druku sprawo-
zdań), popieranie żydów — zakupy
u. żydowskich iaostawców (Epsztejn),
niesiuszne zarzuty wobec kuku
czioników zarząuow, oraz uprawia-
nie -poiityki lewicowej (nie wzięcie
udziaiu we Mszy św. za poiegiyca w
Fiiszpanii). |

U aimosierze panującej w zarzą-|
dzie Koia świadczy takt, iż część
cziońisow Zarządu musiała usiąpic |

przed upiynięciem kadencji,
° Sprawozdanie wydane zostało |
wprawazie -iuksusowo, ace obiilowa- |

!

io jedynie w autoreklamiarskie: ar:
tykuły zarządu. Co. najciekawsze:

sprawoziaania komisji rewizyjnej nie

podano wcale. Nic dziwnego,. Że -w-

takiej sytuacji absolutorium zarząd. szego przybyło około 20 cm.
Godzinuzyskał 48 giosami przy. /2 -wstrzy:

mujących się od gtosowania..

w. walnych -wuioskach. Kuratot

Koła prot, vuchejaa uchyli.waiosek.

poiępiajejcy dekiarację pik.. Moca..

ixa marginesie warto. zaznaczyć, wać w sklepach i zakiaaach tryz,er-

|že lewica w poczuciu przegranej me;

weźiie prawaiopododnie wiziaiu W
wyworach. (8).

Zatarg w piekarstwie jeszcze trwa
Wilno może zosteć

Na 19 bm. inspektor pracy zwo-
łał konierencję pomiędzy odc]
mi robotniczymi piekarzy a cechami
piekarzy chrześcijan i żydów, celem
zlikwiaowania zatargu, powstałego
na tle nieprzestrzegania przez wia-
ścicieli piekarń ukiadu zbiorowego,

pozbawione chieba
ustalającego warunki pracy i płacy.
robotników piekarzy oraz na tle nie

„przestrzegania ustawy o czasie pra-

cy. Łwiązki robotnicze piekarzy ŻĄ-

dają ustaienia jednolitego rozkiadu

pracy dla pracowników wszystkich
piekarń wileńskich,

śprawa ochrony drzewostanu © Ollnie
Drzewostan w obrębie m. Wilna

podlega ścisłej ochronie. Zakaz wy-|
rębu drzew dotyczy nietylko  tere-
nów miejskich, lecz również i pose-|
syj prywatnych. Podstawą prawną;
w tym wypadku jest rozporządzenie|
Rady. Ministrów z dnia 6.XII 34 r. o|
wprowadzeniu ograniczeń na obsza-|
rze warownym m. Wilna. (Dz. Ust.|
nr. 28/53 poz. 219), W sprawie tejj

zainteresowany jest również Zarząd
Miejski, ponieważ stan zadrzewie-
nia miasta posiada ważne znaczenie
społeczne. Każda miemal partia

drzew w obrębie Wilna brana jest

rachubę przy pracach Biura Urba-

nistycznego zmierzającego do pod-

niesienia stetyki i kultury urbani-
stycznej miasta.

Konferencja Iniarsko-konopnicza
W. dniach 15 i 16 bm. oldbędzie się

w Wiinie konferencja Iniarsko — Ко-
nopnicza, zwołana przez Minister-
stwo Rolnictwa i Retorm Rolnych w
porozumieniu z Wileńską lzbą Rol-
niczą i Towarzystwem Lniarskim w
Wilnia, i

Udział 'w konierencji wezmą,
przedstawiciele wszystkich Izb Rol-
niczych, na których terenie zasiew|
Inu i konopi odgrywa większą rolę.|

Na konferencję tą przybyli już
do Wilina dyw. departamentu. Mini-

sterstwa Kolnictwai Retorm. Rol-
nych Janusz Rudnicki i naczelnik

wydziału wyliwórczości rolniczej Ża-

lewski.
Ubrady odbywać.się.będą w: lo:

kalu Wileńskiej Izby Rolniczej.

czasie obrad zostanie wygioszonych

6 reeiratów i. oabęjzzię się. dyskusja.

Jeszcze niema sezonu
a już powstał zatarg

Między przedsiębiorstwami  bu-
dowianymi a murarzami i betonia-
rzami powstał ostatnio zatarg na

tle wysokości stawek dziennych w
zbliżającym się sezonie budowia-
nym. Urganizacje robotnicze zwió-
ciły się luo przedsiębiorców, propo-

—

Konfiskata broni w

nując im zawarcie umowy na Wa-
runikach zeszłorocznych. Przedsię-
biorcy odrzucili tę propozyłcję. Wo-

bec tego robotnicy postanowili już
aa pierwszej rozpoczynającej się
oudowie zorganizować strajk. prote-
stacyjny, (m).

pow. dziśnieńskim

 

Znaleziono karabiny, fuzje i rewolwery

W. pow. dziśnieńskim policja skon | wykryto 15 dobrze zakonspirowa-

fiskowała 2 karabiny typu wojsko-
wego, 11 fuzyj myśliwskich, 6 rewol-
werów, bagnet wojskowy oraz spo-
rą ilość prochu i amunicji Ponadto

nych gorzelni samogonu. Aparatura
została skontiskowana i wraz z
niesieniami karnymi przekazana do
urzędu skarbowego w Wilejce.

Konkursy czystości w chatach wiejskich
odbędą się wczierech gminach pod Giębokiem

GŁĘBOKE. W! ub. roku w powie-
cie dziśnieńskim zostały zorganizo-

wane w 27 zagrodach konkursy czy;

stości w chacie wiejskiej. W końcu|

czerwca b. r. przewidziane są za-|

kończenia wstępne konikursów, po-|

czem ia gruntuwniejszego uurwale- |

nia czystosci, konkursy będą trwały

2 lata. W roku bież. konkursy; czy-

stości będą zorganizowane w
gminach powiatu.

Niezależnie od prowadzenia kon-

kursów czystości w chatachwiej- |

skich zorganizowany został konkurs|
czystości międzyszkolny we wsiach:
Pruszkowie, Zaukach i Krywiczach.
W lutym zostały przeprowadzone
zakończenia wstępne, przyczem na-
grodę przechodnią oirzymała szikota
powszechna w Zaułkach, pozostałe
zaś dwie szkoły powszełchne otrzy-
mały pamiątkowe kubki z napisem:
„Za udział w konkursie czysiości i
7“ — Województwo Wileń-

skie”.

Z ruchu narodowego
Wilno — Zarzecze. Odbyło się;

zebranie Kola $. № Zarzecze —

Popławy, na którym sytuację we-

wnętrzną Polski omawiali delegat"

zarz. grodzkiego W. Limanowski i,

wiceprezes Kola Zarzecze p. Pie-|

karski.
Kolonia Kolejowa. W. niedzielę

dn. 14 bm. odbyło się tu zebranie|

miejscowego ikoła, ma którym kol. |

Cz. Ślesicki wygłosił referat p.t.

„cele fołkstrontu. Zebranie zakoń |

czeno Hymnem Młodych.

Grodno. W dniach 12, 13 i 14

bm. odbył się w Grodnie kurs dzia- między innymi Prokofiewa, Caselli iMil-

bauda.

łaczy. wiejskich S. N. z powiatu,
grodzieńskiego, W kursie wzięło u-

dział 30 chłopów + narodowców kie-
rowników kół i przodw,ącytch dzia-
łaczy $. N. Referaty o ustroju przy-
szłego państwa Narodowego, @
kwestiach: gospodanczej, mniejszoš-
ci, o polityce zagranicznej itd. wy-
głosili pp. Łochtin, Pietkiewicz,
kier. org. S. N. na Grodno p. Man-
cewicz i p. Niewicka.

Kurs zakończono w niedzielę
wspólnym udziałem w nabożeństwie
oraz uroczystym zebraniem  wspėl-
nym z «członkami koła S. N. w
(Grodnie.

Kurs wykazał, że największą si-
łę polityczną w powiecie grodzień-
skim jest Obóz Narodowy.

W|skim podaje do ugó.nej

do-| kretną ofertę jednej z firm krajo-

"Kronika wilenska
° Z MIASTA.

— W przededniu ruszenia Wilii.|
Wskutelk ocieplnia się w ostatnich
dniach, poziom wody w. Wilii stale
się podnosi. Narazie przybór jest
nieznaczny. W ciągu dniawezacii:.|

- y handlu w tygodniu
przedświątecznym. Wydane zostało|
|już zarządzenie w sprawie godzin|
„handlu w tygodniu przedświątecz-|
(nym. Handei by-zie mógi się odby-

skich w nasiępującym czasie: 1) м

Niedzielę Faimową tj. 21 bm. od
goaz. 13-ej do 1ó-ej; 2) od ponie-|
aziaiku do Wielkiego Piątku wiącz-
nie tj. od.22 do 26 ao godz. 2l-ej; 3)
w Wielką Sobotę tj. 24 bm. do gol-z.
18-ej, przyczym to ostatnie ogwani-
czenie  aotyczy także. jadioaajni
wszelkiego rodzaju, które od godz.
18-ej dn. 27.bm. do godz. 24-ej dnia
28 bm. winne być bezwarunkowo
zamkanięte. (h).
— Protokuły zą handel w nie-

dzielę. Ža uprawianie zakazanego
hanciu w nieczielę, policja sporzą-
dziła wczoraj 9 protokułów karno-
administracyjnych w dzielnicy Ży-
dowskiej. (h)

SPRAWY MIEJSKIE.
— Przerwanie ruchu kołowego

na odcinkuul.Rybaki — Lwowska.
W wuwiązku z buaową kanaiu muro-

wanego wzdłuż ul. Kalwaryjskiej

ruch kołowy na odcinku od ul. Ryr

baki do ul. Lwowskiej będzie cat-
kowicie zamknięty na okres od dnia
15.marca rb. do dnia-_15 kwietnia rb.
Objazdy dla.. Komunikacji miejskiej
zostały ustalone. od strony mostu
Zielonego ulicami:  Wiikomierską,
Bołtupską, Lwowską na ul. Kalwa-

ryjską, dla. ruchu pociągowego ulica-
mi: Kybaki, Derewnicką, Artyier;j-
ską, Lwowską na. ul. Kalwaryjską.

Droga powrotna ta sama, Ruca pie-

szy. bęazie się ailoywał normalnie,

Na skrzyżowaniu ui.c zostaną wy-
wieszona tabiice orientacyjne.

—Zmniejszenie taryiy opłat w
przemyśle przewozowym. Urząd
Frzemystowy przy Zarządzie Miej-

wiadomości
o zmniejszeniu dotychczasowe, ta-
jryiy opiat za. zgioszen.a przedsię-
biotsuw trudniących się przemysłem

przewozowym: dla dorożek kon-
nych — za potwierdzenie zgłoszenia
1 zł, dla wozów ciężarowych i ase-
nizacygnych — 2 zł, za. druk po-
twien.zenia 50 gr. i powiadomiclaic
o zmianie miejsca prowadzenia
przemysłu 50 gr. Obniżono również
tarylę opłat pobieranych przeż
Urząd Przemysłowy za przepisanie
karty rzemieślniczej od rzemieślni-
ków zmieniających miejsce prowa-
dzenia rzemiosia z 2 zł. za podanie
i1 zł. za przepisanie na łączą o-
płatę gr. 50.
— Remont mostu Zwierzyniec-

kiego. Na najbliższym posiedzeniu
Rady Miejskiej rozpatrywana będzie
sprawa remontu mostu Zwierzyniec-
kiego. Zarząd Miejski rozumiejąc
położenie mieszkańców Zwierzyńca
trakituje tę sprawę jako: pilną i na
posiedzenie Rady wniesie już kon-

wych. Punktem centralnym  zagad-
nienia będzie sprawa sfinansowania
tej inwestycji. Koszty remontu prze-
wikują się na zł. 162.000. Prawdo-

dobnie Zarząd Miejski zmuszony
Edo zaciągnąč požyczkę co wy-
maga uchwały Rady Miejskiej.

POCZTA I TELEGRAF.
— 0 zniżkę opałt teleionicznych.

Dowiadujemy się, że: stery gospodar-
cze wystąpiły do centralnych władz

 

pocztowych w sprawie obniżki o-

płat teleionicznych, instalacyjnych i

abonamentowych oraz opiat za roz-
mowy międzynarodowe. (h)

ODCZYTY.
— Odczyt o Indiach. Staraniem

Łarządu Ukręgowego Kol. Frzysp.

Wojs«. w Dau Ugniska KHW, [nole-

jowa 17) OaWĘAŁiE SIĘ W ANIU 1O bm.

vumcyt. ur. Mada benari Krishna
inaiwour pis „iulie Wuzorajsze 1 LZi
SiEĘGŁE , UUCZŁYŁ ZUSĘAiŁuE WYZIASZYT

iy p. polsku. TE

кОнещеек Odczyku | 0, g. 18 min;
15. wsięp wódny 4a Okażauiem. Łe
zitymacj ś4meEjOwEj.

POSIEDZENIA.
— Zarząd Oddziaiu Waienskieżo

Stowarzyszenia „Upieka FUiska uad
NOUuuńauii Na  Owczyzuie” puOsi

cziunauw i Sympatykow na żwy-
tzajie Waine 4ebranie ma,ące się
оаоус dnia 15-go marca (we czwar”-
tekj o goazinie 16 i poł w loxalu
Stowarzyszenia lechników przy ul.
Waienskiej 33.

Wrazie nieprzybycia dostatecz-
nej iiości cztonków Walne Zebranię
oabęazie się tamże o godzinie 17-ej'

i będzie prawomocne. Е

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Waiue zepranie моа Frzyrodni-
ków oubęazie się we wtorek, 16 bm.

w sali Anaiomii Forownawczej, ul,
Łakretowa 45, o godz. 1y-ej w lrym.
terminie i 19,30 w 1i-gim. ;

SPRAWY WOJSKOWE,
— Specjalne pociągi dia poboro-

wych. £ uwagi na io, ze w ostatnich
latach rekruci wytwoływali awantu-
ry w pociągach, napastowali pasa-
żerów,  demolowali wagony itp,
wiaaze koljowe postanowiły uru-
cnomienie w kwietniu specjalnych.
pociągów kila poborowych. (h) 7

KRONIKA POLICYJNA.
— 1785 rb. w ziocie skradziono zę

szkatuiką, Arcyniemita przygoda spotkała
M. bendla z zawodu buchaiiera, zam. przy

ul. Węglowej 16. Mianowicie Beadel po-

siadał spore oszczędności, kiore lokował w.

rubiach zioiych. WW specjalnej szkatułca
bendeli przechowywał 1/65 rb. w  złocić,

ukrytej pod rurą — dymnikiem koło suźiiu.

Wczoraj bendel zajrzał do schowku 4,

z przerażeniem skonsiatował, że pieniądzę

wraz ze szkatuiką zginęły, O kradzieży.
bBendel powiadomi poscję. (h)

— Таа rzeźnia wiceprzy, W zabudo-

waniach Norberta Dziernaczowskiego przy

ul. Nieświeskiej 11, ujawniono zakonsp.ro*

waną rzeźnię świń.

Uz.ernaczowskiego aresztowano. Tajną

rzeźnię opieczętowano. (h)

Ługimięcie 10 ietniego ch'opca.
Dnia 11 bm. wyszedł z dosmu i więcej doń

nie powrócił 10 lelni Czesław  Olechno-
wicz (itówne Pole 6).

Chiopak przepadł „jak kamień w wo-
dzie”, Powiadomiona policja wdrożyła po-
szukiwanie za zbiegiem. (h)

WYPADKI.
— Pożar w Instytucie im. Śniadeckich.

W gmachu Instytutu im. Śniadeckich przy

ul, Nowogródzkiej wybuchł pożar. Zapali-
ły się chemikalie, a następnie ogień począł

zagrażać budynkowi. Wezwana straż po-
žarna pożar ugasiła. Straty nieznaczne. (h)

AUTOBUSEM __WPOPRZEK
AMERYKI Młodz. Wszechpolska

KOMUNIFAT

Dziś, dnia 15 marca (poniedziałek)

odbędą się wybory do Zarządu i
KOŁA PRAWNIKÓW !

w lokalu Koła od godz. 10 do 8-ej.

Wszyscy narodowcy oddadzą swój
głos na numer.

którym jest oznaczona
LiSTA NARODOWA

Spełnij swój obowiązek! Należy
przynieść ze sobą indeks lub tegi-

tymację akademicką i legitymację
Koła, względnie kwit opłaconego
I-go trymestru roku akademickie-
go 36/37.

Sekcja Koležanek |

Wszechpolskiej za , że Świę
cone odbędzie się dnia 15 bm. t. j.

w poniedziałek o godz. 18 w Ośni-
sku Akademickim. Składka 50 gr.
Przesunięcie terminu spowodowane

jest ogólnoakademicką spowiedzią

 

Młodzieży 2 |
|

 
W Stanach Zjednoczonych urucho-

miono luksusową linię autobusową,
łączącą dwa Oceany. Na fotogr

autobus tej linii w dzielnicy „drapa-

czów chmur” w Nowym Jorkn. —
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TA którą
uwielbia
cały świat

 

    

Gra, śpiewą

MARS,
————

Wkrótce
Wielki epos religijny

Ostatnie dn!HELIOS
 

Te c i I

„NOWOŚCI
įLudwisarska 4, tel. 977,
kowskich, duetu Gena i Jerzy

 

Światowid |
w swej najnow-
szej popisowej

kreacji jako 33

p. Ostat
niCGIINO:.

Bohaterskie, pełne niebezpieczeństw zmagania

dla szczęścia świata w genialnej realizacji mistrza

Roberi Tayior i Barbara StanwyckW rol.
gl:

Nadprogram: HISZPANIA krwwych

H=E—w*
„WŁADCA MILIONÓW"Dziś film najgłęb-

szych wzruszeń
į W rol naczelnych: Bohaterski, niezrównany Jack Holi i Fay Wray

nej i poznańskiej,

 

a /

MARTA

EGGERTH
i tańczy w filmie „CZARUJĄCE OCZY”

kraj walk

„DON BOSCO"
wyświetlany w Polsce pod wysoką Opieką Jego Eminencji Ks. Kardynała
AUGUSTA HLONDA Prymasa Polski i pod Protektoratem Akcji Katolickiej

a i jedyny tilm wielkiego mištrza suės,

Ignacy Paderetsk
Ceny normalne.

W monumentalnym filmie

Nowe dekoracje L, ZALEWSKIEGO

66 W pozosta=
łych rolach:

Nadprogram atrakcje

Poświęcenie
dobroczyńców ludzkości

- reżysera W. VAN ОУКЕа| +

Nadprogram: Atrakcje i aktualja

——

.- PODAIESIENIE HANDLU —

UMIEJĘTNIE

od 3 — 19 p.p.U
M

4

 

FRANK BUCK I FERRIN FRASER.

2|
: To WZMOŻENIE REKLAMY

NAJSTARSZE | NAJPOCZYTNIEJSZE PISMO

«DZIENNIK OILEŃSKE
DA wAM ZWIĘKSZENIE KLIJENTELI PRZEZ

ZREDAGOWANE OGŁOSZENIE.

Administracja czynna. przy ul. Mostowej 1

Wil

„Sonata księżycowa”

ROZEŚMIANE SERCA
z udziałem Marii Nochowicz, primadonny operetki stołecz-

Tadeusza Pilarskiego, artysty scen kra-

šiawow, Ant. Jaksziasa (ulubieńca Wilna), baryto-

na Niesława Niwy, (Lili Rostafskiej, Janusza sciwiarskiego, Aleksandra

Szpakowskiego, Jerzego Orłowskiego.

Codziennie. 2 przedstawienia 6.30 i 9.15. W niedz. i

* Dzis cz.rująca

Marta
Blond Carmen

 

SKUTECZNIE I TANIO OPRYSKASZ

DRZEWA OWOCOWE
gdy nabędziesz chemikalje w

CENTRALI ZAOPATRZEŃ
OGRODNICZYCH

Wilno, Zawalna 28, tel. 21-48,

i Wypožyczanie opryskiwaczy

 

„Ilež to kremów upiększających wi-
działam, gdy się ukazywały... izni-
kały. Wypróbowałam wiele... by
się przekonać. Lecz zawsze wraca-
łam do tego, który istotnie działa:

 

 

u

  
skórze 

CREME SIMON
7 ‚ »

A. 2fadodalamie

„Czy moja śliczna babcia wie, że Krem

Simon ma młodszego brata? Posiada on
te same dóbroczynne zaletyi nadaj

aksamitną _matowość,
nas tak nęci,

   i gospodarcze.

Ё

Wilno, Sadowa

Róże i Da
: Cenniki wysyłamy bezpłatnie.

święta 3 przedstaw: o 4, 6.30 i 9.15 ®- RA
RED SDEDGOOP 0EDEDEOUBTWGD GRDGZGB(BSDCE

EGGERTH
Leo $lezań, Ма Wost i in

   

no, ul. Mickiewicza 6
Tamże przejśw qteczna wyp zedaż naczyń

 

 

Wielki wybór.

1722

Najniższe ceny. Poleca

JULIA GNIADKOWSKA

15

„«łyi pazury”
— Binji?
Johnson rozešmiat się:
— Betty Scott, córedczka Dicka,

tak go nazwala. Ona na wszystko
ówi Binji Ulubiony miś — Binji,

matka — Binji.. Pies okazał się

prawdziwym skarbem. Był łagodny.
niezwykle czujny i lubił się bawić z

dziećmi. Wsoził je w w wózku, zmaj-

strowanym przez Dzicka. Miał u-
prząż z czerwonej skóryj ze srebr-

nym dzwonkiem na szyi. Miał budę

w podwórzu, biało-niebieską z fira-

meczkami w oknach — tak! — gdzie

go wiązano na noc na łańcuchu.

Dick opowiadał, że pilnował domu

jak orzeł. Przy dzieciach był nieza-

stąpiony, prawdziwa stara niańka.

Niewiele brakowało, żeby mówił.
Popatrzyłem na Johsona nad dy-

mem z cygara.
— Mówisz w czasie przeszłym.
Pogonił oczami za oddalającym

się statkiem.
— Tak — rzekł. — Powód pły-

nie tam.  

— Ten statek?
— Inne obne. Jak wiesz,

Tanglin leży niedaleko dawnego to-

ru wyścigowego. Teraz gdy jest no-

wy, tamten został skasowany, ale
zostało dwadzieścia pięć hektarów
dobrego pastwiska. Właśnie tam

kkling pędzą owce, które przybywają
tymi statkami — na stare: pola wy-

8

ścigowe, na południowym skraju

miasta, żeby nabrały tłuszczu po

podróży.

— Wiem. Co to ma do rzeczy?

— Jednej nocy owce spłoszyły

się i zaczęły! uciekać. Pasterze o ma
ło nie oszaleli. Opowiadali, że wilk
(dostał się do Singapore i zaczął du-

sić owice na ich oczech. Na dowód

pokazywali sześć sztuk z poprzegry-

zanymi gardłami. — Najoczywiściej

wilk albo pies.
— Binji?
— Właśnie — Binji. Niewątpli-

wie Binji. Zbrodnia się wydała. Miał

na pysku Ikrew i klaki weliny, no i

 

| j I WILNO, UL. wIELKA 26
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łańcuch był zrwany. Normalnie ła-
$odny i czuły pies wpadł w szał
krwiożerczy i został mordercą
owiec.

— Co dalej?

— Dick Scott zapłacił za owce.
Był wściekły, ale musiał zapłacić.
Później trzymał Bimego na uwięzi i
spuszczał tylko w swojej obecności.
Nocami trzymał go na łańcuchu, z
którego by się nie zerwała pantera.
— Więc o cóż chodzi? — pyta-

łem. sę
— Nie widziałeś tego psa, Frank.

Był. silny — łagodny, ale silny. I za-
smakował w owczej krwi. Dick po-
wiada, że chyba poznawał węchem
gdy statek z owcami- przybijał do
portu, bo zawsze się wtedy  dener-
wował, nie chciał jeść i szarpał się
na łańcuchu. Którejś- nocy znów się
zerwał. Rano znaleziono urwany
łańcuch. Wszyscy kling* otoczyli
dom Scotta wśród wściekłych wrza-
sków i sprowadzili policję. Okazało
się, że tym razem padło dwanaście
owiec. Zażądali odszkodowania. Bi-
mji zjawił się z podkulonym  ogo-
nem, zawstydzony, niemo wyznają-
cy swoją zbrodnię i potwierdzający 
 

| gwarantowane poleca Gospodarstwo Ogrodnicze

ist. od 1860 r. W. w ELER tel. 1057

PRZESTĘPSTWEM KOBIET W STOSUNKU
DO SAMYCH SIEBIE jest kultywowanie własnej rzekomej
brzydoty. Niema kobiet brzydkich, są tylko zaniedba-

ne. Każda twarz posiada cechy swoistego piękna,

które trzeba wydobyć i podkreślić, pomnąc, że dbałość o uro-

dę nie jest kokieterją, a wynika z jnaturalnego u kobiet poczu-

cia smaku i estetyki. Dowodnie przekonujezo tem Paniej

„„Neo-Kosmetyka"' u. sagieońskaj 16-6.

Reklma jest dźwign
н <аiai

GRAMOFONY i PŁYTY
poleca jedyna z 'ej branży Chiześci,ańska F-ma

malicka

 

RZE
„ORRAEESEAEAWYCIWKCWAWTA.

Galanteria damska, męska i dziecinna

 

(JAN FRLICZKA
WIELKA 11, tel. 19-69 WILNO — $-TO JAŃSKA 6 („JANUSZEK“)

i
Wykwintną bieliznę damską i męską, akis
nowsze krawaty. Torebki damskie. Pończochy. Skarpetki. P.

Po cenach wyjątkowo najniższych
Bluzki, Swetry, Pulowery,  Naj-

arasolki, Fartuszki szkolne

 

£ MIESZKANIA
į | POKOJE

MIESZKANIE

nią i

8

lie
Lwowskiej d.

POKÓJ
ładny,

motnego J.
3 skiego 16-24

bliżu Sądów).
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RZĄDCA
samodzielny dobry
organizator w średnim
wieku samotny 23 la-
ta praktyki w dużych
pierwszorzędnych ma
jątkach szkoła rolni-

 

100»|cza, obeznany z lešni-
ctwem -  rybołóst-
wem poszukuje posa-
dy.
„Dz.

 
3 pokojowe z kuch- „Rządca',

wygodami do е SA

wynajęcia przy ulicy|
Nr. 11.

"ENERGICZNY
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pod „Apteka”.
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—- JU2 CZAS poszukuje
zacząć przerzedzanie
koron drzew owoco-
wych, cięcie  krze-
wów, oczyszczanie

pni, przesadzanie ro-|do Adm.
ślin pokojowych. Wy- pod „M. P.*.
konanie sumienne, cej
my przystępne. Zgło-';
szenia: pod „Roboty
sezonowe" w i-
nistracji,

strumentami, 
 

' nież jarskie.
żyńska 3 m. 1. ka 9, m, 5,

— Zapłacić za owice.
| Tak musiał zapłacić, I naturalnie
|to była ostatnia kropla. Nie chciał
płaci óco miesiąc rzeźnickich rachun
Ików i nie ichiciał psa-mordercy. Więc
zaraz po południu zabrał psa do ho-
telu Raffles. Tu zaczyna się moja
'rola.

— Twoja?

Johnson zwrócił oczy na dale-
ikiego magora, który cisnął kijem w
żółtego (kundla. Major, tłusty i cię-
żki w ruchach, gotował się właśnie
do pddbicia pilki. Nie trafił. Piłka
poszła w krzaki.

— Dobrze mu — rzekł Johnson.
— Po co rzucał kijem za psem?

Popatrzyłem na niego ciekawie.

— 0o cię ukąsiło? Nigdy się tak
nie odzyiwałeś.
— Nigdy — potwierdził, — O-

statniej nocy byłem bliski śmierci,
Franik.

— Šmierci?
— Opowiem ci.

Holenderski statek pocztowy
zniknął z widoku. Major szedł wy-
brzeżem, prawdopodobnie klnąc pod
nosem.

ka-|
rzystnych warunkach. bramska 15.

Oierty do „Dz. Wil.*

oe$

į ZAOFIAROW. į

PRZYSIĘGLY
pomocni-

ków z własnymi in-
Zgło-

szenia pisemne z po-
daniem _kwalifikacyj

„Dz. WiL“
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OBIADY DOMOWE udziela korepetycji ---
smaczne i tanie, rów- specjalność: jęz. łaciń- gorąco Instytut CA-

Sapie-, skii francuski, Potos- RITAS, Wilno, Zam-
(4) kowa 8.
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BEZ UBRANIA
i środków do

į nie mając
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Oferty do Adm,
pod

admini- |

strator (oficer emeryt»
|posiadający dom wła.
lsny) przyjmie zarząd

i Wilnie, —
Łask. zgłoszenia do

tamże
593—4!

4
%

piśmienno - dewocyj-,

przy
Ustrej Bramie. Ostro-

(674)2

TPOEEGUWOSEVYLPPEGOW

POMOŽMY į
выгмм 3

VoMesPN see

z trojgiem dzieci, w
wieku szkolnym, z po-
wodu choroby i nę-
dzy, prosi o pomoc.
Adres w admin. „Dz.

žy-
cia dwóch studentów
nie może studiować,

czym
wyjść nawet z domu.
O ubranie, palta, bie-

pościel i żyw-
ność dla nich- prosi

któr:

CREME SIMON MAF
u uniękimającej

CHORY,
opuszczony starzec
umierający nie ma
ani bielizny, ani o-
krycia, nie mówiąc
już o odpowiedniej
opiece i pożywieniu.
Litošciwym sercom
poleca go CARITAS,
£Łamkowa 8.

GINIE
z głodu i strasznej
biedy inżynier £ żo-

ną i dwojgiem ma-
łych dzieci. O ratu-
nek @а nieszozęšli-
wej rodziny przez do-
starczenie żywności,

odzieży, opału i bie-
izny prosi gorąco:
NAWIAS Zamkowa

r. 8.

OSOBA -

BEZ ŚRODKÓW
do życia urzędniczka
pocztowa zredukowa-
wana. O pomóc dla
niej prosi CARITAS,
Zamkowa 8.

ZASŁABŁ
'z głodu student na
wykładzie, Ubogi,
bez opieki — prosi-
my o pomoc, Instytut
CARITAS, Zamkowa
Nr. 8.

SIEROTA,
„dziecko zasłużonego
rodu kresowego zu-
pełnie bez jakiejkol-
wiek opieki, rzucony
na pastwę losu. O
przyjęcie do nauki
jakiegoś rzemiosła —
może do cukierni —
o ubranie dia niego,
bieliznę, pościel, pal-

to (męskie) itp. oraz
© środki žywnošcio-
we prosi gorąco CA-
RITAS, Zamkowa 8.

POGOGOG
CZYTAJCIE

I ROZPOWSZECH-
NIAJCIE PRASĘ
NARODOWĄ 

baczyłem go pierwszy raz w Raffles,
w barze. Dick Scott poprosił mnie
na pite. Pies siedział skulony u jego
nóg, na pół drzemiąc, na pół obser-
wiując swego pana. Jedno oko zwra-
cał na mnie, Patrzyłem na niego z
zachwytem. Był rzeczywiście wspa-
niały,
— Jeżeli chcesz, możesz go so-

bie wziąć — powiedział do mnie
Dick.
— Jakto wziąć? — ja mu na to.

— Nie chcę go. Dusi owce. Za-
płaciłem już za osiemnaście sztuk i
nie mam zamiaru płacić więcej. Nie
będę go trzymał. Albo go komu od-
dam, albo zastrzelę łotra. Na nic ta-
ki pies.

I ja nie chciałem mordercy” na
plantacji, Nie wiedziałbym, co z nim
robić. Nagle przyszła mi myśl, że
mógłby się tam na coś przydać.

— Naprawldę chcesz go się po-
zbyć, Dick? 3
— Tak bardzo, że jeżeli go nie

weźmiesz, palnę bestii w łeb. Dziki
zwierz. Nie chcę, żeby mi się kręcił
przy dzieciach.

— Więc dobrze. Wezmę go.  oskarżenie. Co Scott mógł zrobić? — Otóż wracając do Binjego, zo- (C. d. n.) ЧЫ

……№_
—

ADMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie, r odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł, 2 gr. 50, kwartalnie zł. 7 gr. 50, xagranicą «& 6—

CENY OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr, przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł. 1— ra mm. jednoszp., nekrologi 40 gr. za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za

słowo zł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty ra wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 250% drożej. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Administracja zastrzega

sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

= = mm

Miydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI, Druka:nia A, Zwierzyśskiego, Bila, Hiostowa 1,

 
Odpowiedzialny redskior: STANISLAW JAKITOWICZ,

 


