
|

  

jj
“
m

 

 

"
z
i

 

|
J ” ji +

„a * EN
KOM 15

dingo?

Opłata pocztowa ulszozona ryczaitem,

Rok XVIII,

DZ

 

NIK(
Wilno, Poniedziałek 15stycznia 1934 r.

   

 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Rdministracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11
20 do 24-ej.

w niedziele od 12 do 13-ej.
„Dziennik Wileński" wychodzi   

  

W pierwszą boiesną rocznicę śmierci za duszę

To.
D-ra MARJANA MOSZYŃSKIE60

odbędzie się nabożeństwo żałobne w dniu 16 stycznia 1934 r. o godz. 8 m. 30
w kościele S-=go Ducha (po-Beminikańskim), na które zaprasza

MATKA| ŻORA.

Sprawa Zatorón śraniczneśo z Łotog,
W kilku dziennikach wileńskich, datowanych 14 b. m., uka

zały się wiadomości o rzekomym zatargu granicznym polsko ło-
tewskim, polegającym na zajęciu pewnej części wyspy na jeziorze
Ryncza w powiecie brasławskim przez łotewską straż graniczną,
mimo 12 orzeczeniem Komisji Delimitacyjnej wyspa ta pozosta-
wiona została przy Polsce. Wiadomości te mówią w dalszym ciągu
o bezskutecznej interwencji K. O. P. I © przekazaniu zatargu wła-
dzom centralnym.

Jak się dowiadujemy z miarodajnej strony, wiadomości te
nie odpowiadają prawdzie. Fakt podobny, jakkolwiek oparty nie
na złej intencji, lecz na nieporozumieniu ze strony straży gra-
nicznej łotewskiej, miał Istotnie miejsce w roku 1383; został on
bez żadnych zatargów natychmiast zlikwidewany. Od tego czasu
żadne incydenty nie miały miejsca i Komisja Delimitacyjna pra-
cuje bez przeszkód.

 

Uchwały komitetu ekonomicznego
rady ministrów,

W. sobotę w godzinach popołu- |przez Fundusz Inwestycyjny.
| Ponadto komitet ekonomiczny

Telefon Redakcji,

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

codziennie.

do 16 i od

mowy ambasadora Chłapowskiego z
ministrem Paul-Boncourem koła dy-
plomatyczne przywiązują duże zna-
czenie.

Zdaniem „L'Oeuvre*”, opinja ta
jest całkowicie  usprawiedliwiona,
jeśli się zważy, iż zbliża się 18-ta
sesja Rady Ligi Narodów, której bę-
dzie przewodniczyć polski minister
spraw zagranicznych, oraz że spo-
dziewane jest również w najbliższym
czasie wznowienie prac rozbrojenio-
wych.

„Petit Journal“ zauwaža, že Paul-
Boncour, którego zatrzymuje w Pa-
ryżu aż do wtorku dyskusja w Se-
nacie nad polityką zagraniczną, u-
waża za wskazane nawiązanie kon-
taktu z reprezentantem Polski w
sprawie tych problemów, jakie znaj-
dą się na porządku dziennym obrad
genewskich, a w szczególności w
sprawie rozbrojenia,

Najcbszerniej komentuje rozmo-
wę ambasadora Chłapowskiego zmi-
nistrem Paul-Boncourem „Petit Pa- dniowych odbyło się pad przewo-|

dnictwem premjera Jędrzejewicza rozpatrzył szereg spraw bieżących,
posiedzenie komitetu ekonomiczne- | przyjmując m. in. wytyczne w spra-
$o ministrów. Zatwierdzono plan|wie dalszego usprawnienia akcji|
robó: które będą finansowane urzędow ziemskich i ułatwień w za-
przez Fundusz Pracy w r. 1934/35| kresie parcelacji prywatnych nieru-
oraz przedyskutowano plar prac |chomości oraz regulacji hipotek dla
które będą podjęte w *ym okresie|drobnej własności.

Pogłoski o rezwiązaniu
monopolu zapałczanego.

W kołach politycznych rozeszły |ewentualnych zatargów w ręce mię-
się pogłoski, jakoby rząd zamierzał |dzynarodowe. Klazula ta mówi, że
rozwiązać umowę, dotyczącą wy-|w razie sporu albo zamiaru rozwią-
dzierżewienia monopolu  zapałcza-|zania umowy, strony poddają się są-
nego koncernowi szwedzkiemu. Po-|dowi rozjemczemu, złożonemu z
głoski te jednak nie brzmią zbyt|3-ch członków. W sądzie tym za-
vrawdopodobnie, gdyż umowa, za-|siadają po jednym przedsiawicielu
warta przez p. min. Matuszewskiego|każdej ze stron oraz wybrany
w r. 1930, a zatwierdzone przez|wspólnie superarbiter. W rasie nie-
Sejm w r. 1931, obowiązuje do r.|dojścia do zgody ostateczne roz-
1965. Na zasadzie tej umowy rząd strzygniecie sporu należy do su-
vzyskał pożyczkę w, wvsokości perarbitra, wyznaczonego przez mię-
32.400000 dolarów, zawiera ona zaś | dzynarodową izbę handlowa w Pa-
klauzulę, oddającą rozstrzygnięcie|ryżu.

 

! Zawady Eno w Zakopanem.
"ZAKOPANE (Pat). W niedzielę wysokości 140 cm, szerokošci 4

iozegrano w Zakopanem przy licz-|metry, szybkość 425 metrów na
rym udziale publiczności i pod oso-| minutę.
bistym. kierunkiem gen. dyw. Rómm- W wyniku ostatecznei rozgrywki
la konkurs hippiczny o puhar wę- |między trzema jeźdźcami. puhar wę-
drowny im. Prezydenta Rzeczypo- |drowny i nagrodę pieniężną zdobył
spolitej, który dotąd dwukrotniejpor. Rojcewicz na „The Hoop“
zdobyty został przez płk. Praglow-|[4 punkty karne). Drugie miejsce
skiego. a jednokrotnie — przez por. |zajął rtm. Skupiński na „Premieniu”
ojcewicza i por. Nowaka. (4 p. k.), trzecie — por T4mbski-
Parcours trudny, 14 przeszkód! Nehrlich na „Nero* (4 p k..

Nowe listy płacy. Proces Centrolewu.
W urzędach państwowych roz- Do Izby Karnej Sądu Naitwyższe-

poczęło się układanie nowych list jgo wpłynęła skarga kasacyjna w
płac dostosowanych do ostatnich|głośnej sprawie Centrolewu o zajścia
rozporządzeń Prezydenta Rzeczy-|po wiecu w Dolinie Szwajcarskiej
pospolitej o zaszeregowaniu "rzędni- |we wrześniu 1930 r. Kasację wnieśli
ków w nowych grupach uposażenio-|obrońcy 5-ciu skazanych na kary od
wych. Wypłaty na podstawie no-|pół roku do 3 lat więzienia. Proces
wych list rozpoczną się od 1 lutego.|ten rozpatrzony będzie przez Sąd

Mystokracja wyprzedaje się. Najwyższy w początkach przyszłegoi
mie *

Dokonano w Warszawie wielkiej A WE
transakcji blokiem nieruchomości,
stanowiących własność rotlziny Bra-
nickich. Mianowicie szereg nieru-
chomości przy ul. Smolnej. przeszedł
na własność s-ki finansowanej przez
Bank Polsko-Amerykański. Branic-
cy byli dotychczas właścicielami
kompleksu nieruchomości, zajmują-
cych połowę ulicy Smolaej.

Suma sprzedaży wynosi 2 miljo-
ny złotych.

Ziemla za długi.
Na terenie województwa tarno-

polskiego prowadzona jes: dalsza
parcelacia oddłużemiowa majątków
ziemskich. Urząd ziemski zatwier-
dził ostatnio częściową  parcelację
29 majątków. Wśród właścicieli ma-
jątków, przeznaczonych do częścio-
wej parcelacji, znajdują się nazwiska
ks. Sapiehów, hr. Potockich, Reyów,
Turnauów i Badenich.

Parcelacja obejmie przeszło 1500
hektarów ziemi, przeważnie w po-
łudniowo-wschodnich powiatach wo-
jewództwa.
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Park przyredy.
Wi Krakowie toczą się obrady

Mieszanej Komisji Polsko-Czecho-
słowackiej na temat wspólnego Par-
ku Narodowego w Pieninach. Obra-
dy obejmują zarówno referaty na-
ukowe jak rozstrząsanie zagadnień
praktycznych. Powzięto szereg u-
chwał i na zakończenie obrad ро-
stanowiono odbyć następną sesję w
lecie w Czechosłowacji.

Narciarstwoa
— polityka

BERLIN. (Pat). Prasa austrjacka
donosi, że w miejscowości tyrolskiej
Oberbur$ odbywać się mają ćwicze-
nia narciarskie kilkudziesięciu  ofi-
cerów francuskich. Podając tę wia-
domość, dzienniki piszą, że te ćwi-
czenia większej grupy oficerów fran-
cuskch na terytorjum Austrii w po-
bliżu granicy włoskiej spotkały się
we Włoszech z nieprzychylnem
przyjęciem,   

dv +

risien“, który między innemi za-
znacza: ;

Jest niewątpliwe, že rozmowa
ministrą Paul-Boncoura z ambasado-
rem polskim łączy się z cyklem kon-
sultacyj, jakie Francja rozpoczęła ze
swymi przyjaciółmi i sprzymierzeń-
cami, w wyniku dezyderatów, zgło-
szonych przez kanclerza Hitlera
podczas jego rozmowy z ambasado-
rem francuskm w Berlinie w spra-
wie Saary i Ligi Narodów. Problemy
te nie są wyłącznem zagadnieniem
irancusko-niemieckiem i nic mogą
być rozważane inaczej, jak tylko w
porozumieniu zinnemi mocarstwami.
Z tego względu rząd irancuski nie
omieszkał nawiązać rozmów na dro-
dze dypłomatycznej z Londynem,
Rzymem, Brukselą, Warszawą, Pra-
$ą, Bukaresztem i Bialogrodem.
Paul-Boncour niewątpliwie poruszył
wczoraj z ambasadorem  Chłapow-
skim sprawy rozbrojenia, prac ge-
newskich i Ligi Narodów, — Możii-
we jest również, że ta rozmowa w
przededniu otwarcia sesji Rady Ligi
miała zasadniczo na celu sprecyzo-
wanie głównych linij postępowania
rządu irancuskiego i Polski w spra-
wach, które znajdują się na porząd-
ku dziennym i będą wkrótce przed-
mietem obrad genewskich.

Półoiicjalna agencja Havasa wy-

 

Sprawa odnowienia Soboru Watykańskiego
MIASTO WATYKAŃSKIE. 131 specjalną komisję do zbadani: spraw

(KAP). Według powtarzających się i wniosków niezałatwionych w roku'
pogłosek ma nastąpić wznowienie 1870. Ze strony oficjalnei brak jed-
obrad przerwanego w r. 1870 Sobo-
ru Watykańskiego. Faktem w każ-
dym razie jest, że Pius XI powołał

BERLIN (Pat). Wicekancierz Pa- stworzyć z Górnego Śląska niezwy-
pen wygłosił dziś na zgromadzeniu |kle silny bastjon niemczyzny
Związku Niemców-Katolików w Gli-
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Cena numeru 20_ gr.
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zagranicą 8 zł.

dów.

Min. Beck. w Genewie.
GENEWA (Pat). W, dni: 14 bm.

o godzinie 16.50 przybył do Genewy

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łarnowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 20187.

Przed otwarciem 18 sesji
Rady Ligi

Prasa francuska © konferencji ambasadora
Chłapowskiego z min. Paul-Boncourem.

PARYŻ (Pat), Do sobotniej roz- daia o przebiegu iej rozmowy nasię- minister spraw zagranicznych Beck

Ogłoszenia
Terminy

 

Kto wygrałna ioterji?
W. szóstym dniu ciągnienia fV klasy

<6'ej ioterji państwowej giowne wygrane
padiy na następujące Nr. Nr.:

I 1 ii ciągnienie,
Zł. 100.000 — 36222.
Zi. 20.000 — 116388,
ŹŁ 15.000 — 34004.
ŻŁ 10.000 — 85965.
Po zi. 5000 — 40614 55442 109735,
Po 2.000 zł. — 3061 3952 20/41 28534

30292 32882 40283 59971 62681 67450 81166
83184 87667 92734 101875 109483 110892

114934 126138 130549 136732 150454 163215.
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pujący komunikat: Spotkanie mini-'z małżonką. Wraz z p. ministrem
stra raui-boncoura z ambasadorem przybyli: gen. Burhard: - Bukacki,
<hiapowskum moze byc porownane szet gabinetu ministrów Roman Dę-
z analogicznem przyjęciem iran- bicki, naczelnik wydziału ustrojów

Po zł. — 1.000 — 4910 11567 13032 Ng
15965 20227 28079 32232 33124 37175 38723
54078 55225 65578 72689 77439 78905 89954 у

112291 115913 116184 119099 123780 131407 x)

suskiego ambasadora Laroche w (międzynarodowych MSZ Gwiazdow- staż 1 Bia "ERA AA
Warszawie przez polskicgo ministra ski oraz sekretarz osobisty ministra Iii i IV ciągnienie. А.
spraw zagranicznych Беска. Uby- |triedrich. Na dworcu powitali mi- 10.000 zł. wygrały n-ry: 23935 35791 2
dwa te spotkania nastąpiży w chwili, 'nistra Becka delegat Polski przy |52488 83628 166339,

 gdy sumster beck wyjezizai do Ue-
newy, aby w dniu i> stycznia objąć
przewodnictwo posiedzenią kady Li-
gi Narodów, oraz niemał w przede-
aniu wyjazdu nad Leman ministra
Vaul-5oncoura.  Kozpoczynająca się
w poniedziaiek sesja Kady !igi Na-
roaow ma między innemi określić
warunki, w jakich powinien się od-
być piebiscyt w zagiębiu Saary w
roku 1935. Nie wydaje się, aby ten
ważny problem mogi być rozwiąza-
ny wczesniej, niż na wiosnę roku
bież. Niemniej, nie ulega wątpii-
wości, że już obecnie rządy zajmują
się tą sprawą i że sesja jutrzejsza
dostarczy sposobności do nawiąza-
nia kontaktu pomiędzy poszcze-
gólnymi reprezentantami państw.
Wszystko pozwała mniemač, že roz-
mowa Paul-Boncoura z ambasado- |
rem  Chiapowskim dotyczyła tej
sprawy. Francuski minister spraw/
zagranicznych i polski ambasador!

mych przez
łycząe rozmów w sprawie rozbroje- 
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Mowa wicekanclerza von Papena. Sodalicje Marjańskie Inteligencji Mę dalicyjnego

jwicach mowę, w której starał się kanclerz Papen polemizował z ko-|
|wykazać, że III Rzesza jes! pierw- łami. domagającemi się utworzenia

doznać w Berlinie irancuskie aide- |
mćmoire, z pewnością również zo-
stały poruszone. W tej mierze moż-|no radcy ministerjalnemu- Fleischo- stycznym,
na zaznaczyć, że w Paryżu nie
oczekują nadejścia odpowiedzi nie-
mieckiej na irancuskie aide-mćmoire
wcześniej, jak na początku przyszłe-
go tygodnia. W, tych warunkach

Lidze Narodów min. Raczyński,
członkowie delegacji i sekretarjatu
Ligi Narodów.

Przed wstąpieniem
Sowietów.

GENEWA (Patj. „Le Moment“
w depeszy z Moskwy donosi, że Mo-
iotow i Łitwinow przedstawili Stali-
nowi względy, dla których wstąpie-
nie ZSRR do Ligi Narodów byłoby
bardzo pożyteczne dla międzynaro-
dowej polityki Sowietów. Zdaniem
„Le Moment“, rokowania między
Moskwą a Genewą co do przystą-
pienia ZSRR do Ligi Narodów pro-
wadzone są za pośrednictwem Her-
riota.

Po 5.000 zł. wygrały n-ry: 81085 101710.
Po 2.000 zł. wygrały n-ry: 11278 12589

34851 49325 61838 64737 77412 78777 89514
102666 115642 115711 139997 132987 147464
168785.

Po 1,000 zł. wygrały n-ry: 10787 12424
16319 21931 26003 28185 33238 34153 34475
35418 36027 39133 39264 43192 45858 51570
53161 76838 79657 81695 82541 85529 95928
105814 108549 109890 114060 121411 122942

124132 124880 134541 .138595 150497 165323.

Akcja arabska
w. Palestynie.

tywa arabska postanowiła w dniu 16
b. m. zorganizować obchód prote-
stacyjny przeciwko polityce rządu
angielskiego, popierającego imigra-

cję żydów do Palestyny.
 

 

Walka Dellfussa z hitlerowcami.
WIEDEŃ. (Pat). Rząd Dollfussa

szczenia ciała urzędnicześc z ele-

sarz rządowy dla spraw personal-
nych. Funkcje komisarza powierzo-

wi. Rada ministrów uchwaliła wydać

rozporządzenie, według którego za
zbadali również stan przeprowadzo- bierze się energicznie do walki z na- szkodę, wyrządzoną zamachami, bę-

kancelarje dyploma- rodowymi socjalistami, Celem oczy- dą odpowiedzialni swym ma'ątkiem
nietylko bęzpośredni sprawcy zama-

mia. Żądanie ponownego uzbrojenia mentów narodowo -socjalistycznych, chu, lecz także inspiratorzy i przy-
Rzeszy i przyjęcie, jakiego mogło został zamianowany osobny komi- wódcy polityczni. Dziś zostały za-

|wieszone dwa dzienniki o zamasko-
wanym kierunku narodowo socjali-

mianowicie  „Ukrblatt'”*
li „Neue Ztę”.

Huragan nad Anglją.
LONDYN (Pat). Anglja nawie- dochodziła do 80 mil na godzinę.

Z Jerozolimy donoszą, że egzeku- -

  
  

  

     
  

  
    

 

   

 

     

 

nie wydaje się, by rozmowa amba-
sadora Chłapowskiego z Paul-Bon-
courem w tym punkcie mogla wyjść
poza ramy ogólne, Stanowisko Fran-
cji i jej przyjaciół w Europie Wscho-
dniej jest zbyt znane, aby zacho-
dziłą potrzeba jego podkreślania,

Te uwagi wskazują na wyjątko-
we znaczenie rozmowy ambasadora.
z Paul-Boncourem, podkreślane zre-,
sztą w kołach  miarodajnych, które
zachowuią jednak ścisłą dyskrecję
co do treści spotkania obu dyploma-|
tów.

dzona została przez wichurę o nie-|  Powracający z Ameryki trans-
zwykłej sile, Koło Dover wiatr osią-|atlantycki statek  francusk: „La-
&а szybkość 60 mil na godzinę. Ko-;fayette" nie mógł wpłynąć do Ply-
munikacja między Dover a Ostendą |mouth i zaniechał zatrzymania się
została przerwana. Komunikacja z przy brzegach Anglji, kierując się
Calais i Boulogne była utrzymana, wprost na Cherbourg. Po południu :
ale przez Dieppe czasowo zawie- wiatr ustał i warunki atmosieryczne zdj

szona. Koło Plymouth siła wiatru |stały się normalne, ed

Sensacyjny wynalazek w marynarce | ||

angielskiej.
AA

„Daily Herald* zamieszcza wia- jnącą po powierzchni wody z za-
domość o sensacyjnym wynalazku, wrotną szybkością zygzakami. Tor-
dokon:nym w brytyjskiej flocie wo- peda ta może być cała wypełniona -
jennej, Jest nim łódź motorowa, kie- materjałami wybuchowemi. Siła
rowana przy pomocy fal radjowych.|eksplozji jest tak wielka że nawet |
Łódź ta bez bez żadnej obsługi może |fortece morskie w rodzaju pancer- sa
manewrować, osiągając szybkość o abba brytyjskich „Neison“. i. \
40 węzlėw na godzinę. Lėdka jest| „Rodey“ moglyby być przez nią
„w istocie olbrzymią torpedą, pły- zniszczone. į

O beatyfikację Królowej Jadwigj.
(Kraków-KAP), W) dniu 7 b. m. św. i kazania znanego działacza so-

ks. - prof. Franciszka
|skiej i Sodalicja Mieszczańska urzą-!' Kwiatkowskiego T. J. ;
! * R > я„dziły uroczyste nabożeństwo do Du-| Mszę św. zakończono wspólną
|cha św. o beatyfikację królowej Jad-|Komunją św. i adoracją w Kaplicy N.
„ wigi. |Sakramentu. 'Poczem wielu sodali-

Zwarty tłum mężczyzn wypełnił stów długo modliło się przy grobie
inawę katedry Wawelskiej, przed: Królowej Jadwigi, u stóp wielkiego

    
   

  

  

 

   

   

   

  

  
  

 

nak dotąd jakichkolwiek oświad- E
czeń,

   

W toku dalszych wywodów wice-

szem na świecie państwem, wktó- odrębnego kościoła nordycko-ger-я + S я 2 : Krucyłfiksem Jadwigi słuchajac Mszy
rem zasady papieży zostały nietylko mańskiego i zrównania go z wyzna-į

 

"ołtarza wawelskiego.

uznane, lecz — co ważniejsza — za- |niami
stosowane w praktyce.

Na wstępie mówca  peświęcił
ustęp swej mowy Górnemu Śląsko-
wi, utrzymując, że podzielony on zo-
stał wbrew „niedwuznacznej woli
ludności'” Niemcy z niewzruszoną
wiernością pamiętają mimo to o
swych ziomkach z tamtej strony
granicy. Trzecia Rzesza potrafi

Spokojny przebieg ZY
wyborów w Kataloniji.

Z Barcelony do- przez burżuazję. W. tejże dzielnicyPARYŻ (Pat).
noszą, że dziś odbyły się w Kata-
lonji wybory municypalne Ostre
walki wyborcze między ugrupowa-
niami lewicowemi a partją 1egjonali-
stów kazały wróżyć, że dzień dzi-
siejszy nie przejdzie spokojnie.
'Wbrew oczekiwaniom jednak w Ka-
talonji panuje względny spokój. Je-
dynie w Barcelonie rzucozo kilka
petard w dzielnicy, zamieszkałej

|
konników. Policja aresztowała kil-| = w prawie międzynarodowem =
za"me Pa Laja E Sklad główny księgarnia św. Wojciecha ЕЕ

y ; А ron : — — — епа5 zl. =
cja głosujących A sięga st-| = Do nabycia we wszystkich księgarniach =
a ini ai a kas = oraz w Mdministracji „Dziennika Wileńskiego. =

y P Spokoj. ul

    
  

  

 

chrześcijańskiemi w  Niem-
czech oraz bronił koncepcji rasi-
stów. Szczególnie ostro Papen wy-
stąpił przeciwko listowi pasterskie-
mu biskupów austrjickich, oświad-
czając, że krok ten oznacza niesły-
chane mieszanie się episkopatu
austrjackiego do stosunków  we-
wnętrznych Rzeszy.

Ra judaizm..
Do urzędu palestyńskiego w War rzy po praktyce na roli jadą jako in-

|szawie zgłosił właściciel 8-morgowe- struktorzy do Palestyny. Wśród cha- *
go gospodarstwa pod Równem, 46-iluców znajdowała się równeż Chana
letni Stefan Zaklewski, który oświad |Almond, w której zakochał się Za-
,czył że chce emigrować do Palesty- jlewski. ‚
jny i przejść na judaizm, aby pojąć zaj Urząd paletyński skierowal Za-“
żonę chaluckę, Chanę Almond. |klewskiego do rabinatu warszaw-

Na ziemi Zaklewskiego od dwóch skiego. ;
lat pracowało kilku chaluców, któ- '

PUTINA+
=STANISŁAW KODŹ Žž

doszło do zajść w jednem z biur wy-
borczych, w którem robotnicy nie
chcieli dopuścić do głosowania za-

 WOWWII
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m °Że stolicy:
Warszawa, 12 stycznia.

Czy polityka dzisiaj kogokolwiek
interesuje? Sterownicy obecni zapo-
biegliwie starali się, żeby społeczeń-
stwo politycznemi zagadnien:ami jak
najmniej się zajmowało, a przede-
wszystkiem zwróciło uwagę na kwe-
stje gospodarcze. Rychło jednak i z
takiego stanowiska trzeba było
zwekslować, gdyż sprawy gospodar-
cze a polityka — to nie wicika rož-
„nica.

Ale życie samo zniewoliło ludzi
do zaniechania spraw politycznych,
a skupienia uwagi na innych zgoła
zagadnieniach. Położenie obecne w
kraju wykazuje, że wiecami a tem-
bardziej gadaniną niewiele się zmie-
ni, a właściwie nic. Kwestie poli-
tyczne rozstrzygają się na innej
płaszczyźnie bez udziału, a tem
mniej wpływu przeciętnego obywa-
tela.

Taksamo rozstrzygają się gdzie-
indziej kwestje gospodarcze  Roz-
strzyśnięcia zapadają na innych te-
renach, dokąd dostęp mają wtaje-
mniczeni, reprezentanci organizacji
lub ster politycznych, ale przeciętny
szary człowiek, który dawniej odda-
wał głos do urny wyborczej w prze-
konaniu, że tym czynem obywatel-
skim oddziała na bieg spraw publi-
cznych i kierunek polityki gospo-
darczej, doszedł już teraz do przeko-
nania, że dawnym iluzjom dzisiaj
poddawać się nie można.
A tymczasem polityka wciska

się wszelkiemi szczelinami wszędzie.
IW zagadnieniach artystycznych sta-
je się dużym czynnikiem, w rzeczach
literackich stanowisko pisarza wo-
bec różnych aktualnych zjawisk
państwowych jest zawsze pilnie śle-
dzone, autor sceniczny, aależący do
pewnego obozu politycznego, nie
może się już cieszyć uznaniem w
piśmie innego kierunku, bo widzia-
noby w tem zdradę sztandaru! A czy
mamy mówić o stosunkach wśród
mauczycielstwa, wśród urzędników,

w słerach kupieckich i przemysło-
wych?.. Wszak te dziedziny zupeł-

„nie nie należą do zagadnień poli-
tycznych. A rzeczywistość?...

Najgorzej, że ta polityka jest
śieuchwytna. Zatracamy dzisiaj czę-
sto możność określenia objektyw-
nego stosunku do faktów, gdyż nie-
którzy dostrzegają w tem pobudki
czy inspiracje polityczne Jedni np.
bronią sprawy nowych uposażeń
pracowników państwowych z pun-

* tycznej,

ktu widzenia sympatji do rządu, jak-
kolwiek w danym wypadku nie cho-
dzi bynajmniej o żadne motywy poli-
tyczne, jeno o elementarne względy
wyżywienia i zaspokojenia potrzeb
życiowych. i

My te potrzeby dzisiaj redukuje-
my mieustannie. To jest zjawisko
powszechne. Może nie dotyczy ono
pięciu tysięcy wybrańców losu w
catym kraju na 32 miljony, ale cóż
to za stosunek?! A co gorzej że owi
wybrańcy nie dostrzegają rzeczywi-
stej rzeczywistości i nie umieją zro-
zumieć potrzeb owej reszty [o jest
najtatalniejsze.

Owa zaś reszta czeka, dostoso-
wuje się do każdej okoliczności,
pracuje, jak może i umie i wystrzega
się wszystkiego, dla nie; niepożąda-
nego, żeby mie stracić skromnej po-
sady. Zubożenie ludnośc pociąga za
sobą także osłabienie wrażliwości
społecznej i charakterów Niektórzy
sady. Zubożenie ludności pociąga za
wyzyskiwać dla swych celów.

Trwa obecnie sesja sejmowa. Do-
prawdy, czy ona bardzo interesuje
społeczeństwo? Mówmy szczerze:
minimalnie. Bo wszystko zgóry jest
wiadome. Walka o jakieś zassdy czy
ujęcia zagadnień jest zgóry skazana
na przegraną.

To nie są te jeszcze niedawne
czasy, kiedy się od zbiorowiska przy
ul. Wiejskiej czegoś spodziewano.
Dawniej przeceniano znaczenie par-
lamentu, dzisiaj się go postponuje.
Zapomina się, że istotą parlamentu
est prawo kontroli nad życiem pań-
stwowem, a kto tego prawa nie
spełnia, źle służy narodowi i pań-
stwu.

Nawet i dzisiaj pośród najbar-
dziej sianatyzowanych  przeciwni-
ków parlamentaryzmu w rozmowach
prywatnych nieraz słychać opinje i
poglądy, wskazujące na potrzebę
istnienia ciała kontrolującego Wsze-
lako, gdy się.chce ją wykonywać —
matrafia się na trudności i naraża na
zarzut, że się szkodzi rzeczy publicz-
nej...

Ogół to czuje. Zdaje sobie spra-
wę z niemocy parlamentu. Nie inte-
resuje go zbytnio jego życie a już
absolutnie nikogo.nie pasjonuje. Los
jego nawet nie staje się dzisiaj przed
miotem docinków ani satyry poli-

Wystawiono świeżo. dwie
szopki polityczne w stolicy: jedna z
nich, ktora wyjeżdża do K.akowa,
posiada swój lwi pazur, iest najeżo-
na zjadliwością polityczną, jest od-
ważna w przycinkach. Ale o parla-
mencie milczy...

"© Aczyi pp.posłom i seratorom
dzisiaj się zdaje, że odgrywają rolę
decydującą i wpływową? Mało jest
takich.

Ale są tacy, co muszą na tym po-
sterunku trwać. Jedyaa to dziś try-
buna. й : ‚ E. W.

Dnia 13 b. m. w Chojnicach od-
była się rozprawa sądowa w głośnej
sprawie o strajk szkolay w Wielu,
Na ławie oskarżonych zasiedli: ks.
pułk. Wrycza i obywatel wielski
Lewiński.

Po odczytaniu aktu oskarżenia
pierwszy zeznawał ks. Wrycza, któ-

żony wyjaśnia że 8 grudnia ub, r.
zorganizował zebranie -odzicielskie,
któremu przewodniczył. Na zebraniu
tem zreferował sprawę wychowania
dzieci w szkole w Wielu. krytykując
pedagogiczną działalność kierownika
szkoły Napiórkowskiego, kióry jest
wrogiem wychowania katolickiego.
Kierownik Napiórkowski zabraniał
dzieciom należenia do stowarzyszeń
religijnych, oświadczając. że religja
jest nudna i niepotrzebna. Starania o
przeniesienie Napiórkowskiego, pod-
jęte w kuratorjum i kurji biskupiej,
nie odniosły skutku. W] tych warun-
kach — zeznawał ks. Wrycza — na
wspomnianem zebraniu postznowio-
no zastanowić się nad dalszą akcją.
Na zebraniu tem przemawiał rów-
nież Lewiński, który uzupe*nił wy-
wody ks. Wryczy, oświadczając, że
należy bronić dzieci przed antyreli-
gijnem wychowaniem, gdyż dzieci są
największym skarbem. Na zakończe-
nie zebrąnia uchwalono rezolucję,

Wielu do czasu ustąpienia xierow-
nika Napiórkowskiego.

Osk. Lewiński również nie przy-
znaje się do winy, twierdząc, że wal-
ka z wpływami antyreligijnemi jest
obowiązkiem rodziców względem
dzieci, które przeklęłyby kiedyś ro-
dziców, gdyby oni tego nie robili.

Po wyjaśnieniach oskarżonych
obrońcy zgłosili szereg wniosków O
powołaniu świadków, mających
stwierdzić szkodliwą działalność
Napiórkowskiego oraz to. że akcja
przeciwko niemu powstała samo-
rzutnie. :

Ponieważ sąd odrzucił wszystkie
wnioski obrony, która wobec tego

W) „Nowinach Codzieunyck” znaj-
dujemy następującą charaklerysty-
czną i nie pozbawioną sensacji ko-

respondencję:
nak Korea z Mińska-Ma-

zowieckiego donosi:
W jednej ze wsi na ierenie po-

wiatu mińsko-mazowieckiego wy-
buchła choroba zakaźna świń. Na

ryjna, która orzekła, że chore sztu-
ki należy wybić, a mięso zniszczyć,
zwierzęta jeszcze nie zarażone, ce-
lem nie dopuszczenia do rozszerze-
nia się zarazy, zdecydowano również
wybić, a mięso rozsprzedać gdyż
mogło być bez szkody dla zdrowia
spożyte, Uboju miano dokonać w
miejskiej rzeźni, a mięso po mini-
malnej cenie rozsprzedać wśród naj-
biedniejszej ludności Mińska-Mazo-

Znów zmiana ustawy
o paiestrze.

Przywrócenie aplikacji sądowej.
Wśród prawników wywołało du-

Sprawiedliwości przywrócenie przy-
musu apiikacji sądowej dla kanayda-
tów do adwokatury. Frojekt ustawy
w tej mierze jest już przez Min.
Sprawiedliwości w zarysach opraco-
wany.

Frzymusowa aplikacja sądowa
wynosić będzie 2 lata a nie 3, jak to
pierwotnie zamierzano. Nominowa-
mie aplikantów odbywać się będzie
ściśle weaiug zasad, przewidzianych
przy obsaazaniu stanowisk urzędni-
ków państwowych. Aplikanci sądowi
będą w przysziości urzędnikami eta-
towym:, płatnymi. Przepisy te ukażą
się w tormie noweli do rozporządze-
nia Prezydenta Rzeczypospolitej o
ustroju palestry. Prawa nabyte apli-
kantów, którzy przeszli do [zb Ad-
wokackich wediug obecnych przepi-
sów, zostaną zachowane. Ustawa ta

kackich, które domagały się zamknię
cia listy adwokatów przy ograniczo-
nej liczbie aplikantów sądowych, na-
stąpi bowiem zmniejszenie dopływu
nowych sił do adwokatury.

Ma (0 zeiwala,a Ciego zabrania
p. starosta w Turku.

(KAP) Otrzymujemy charaktery-
styczny dla naszych czasów  doku-
ment:

Urząd Gminy Niemysłów, powiatu
tureckiego, dn. 26/X1 1933 r. № 2977
os. i poczta Pęczniew.

parafji Pęczniew:
Urząd Gminy przesyła pozwole-

nie Starostwa na urządzenie zabawy
natomiast stosownie do polecenia
Starostwa w Turku z dnia 23/XI rb.
za L. BA7 akademja ku czci ś-go Sta
nisława Kostki odbyć się nie może i
Starostwo zezwolenia nie udzieliło.

(Pieczątka okrągła.)
wójt gm. Niemysłów

5 (—) Włodarski

Mamy nadzieję, że władze zwierz-
chnie pouczą p. starostę w Turku, iż
akademja ku czci św. Stanisława
Kostki mniej zagraża porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu aniże-
li zabawy, (KAP), !

aby nie posyłać dzieci do szkoły w,

żą sensację zamierzone przez Min.

jest koncesją na rzecz lzb Adwo-|

Do Wielebnego Księdza Proboszcza|

Proces o strajk szkolny w Wielu. |„KRONIKA.postanowiła nie brać udziału w po-
stępowaniu dowodowem Obrońcy
pozostali na sali rozpraw w charak-
terze obserwatorów. Zkolei przystą-
piono do przesłuchiwania świadków
joskarżenia. Świadkowie — cofnęli
znaczną część swoich zeznań, złożo-
'nych w śledztwie, nie obciążejących

mo, co zeznał ks. płk. Wrycza.
Po przesłuchaniu świadków od-

czytano pisma, które wysłał ks.
prob, Wrycza do kuratorjum i kurji
biskupiej. domagając się przeniesie-
nia Napiorkowskiego. Na tem zakoń-
czono część dowodową rozprawy.

Po przemówieniu stron, w ostat-
niem słowie ks. płk. Wrycza oświad-
czył, że w ciągu całego swego ży-
cia nie kierował się nigdy ambicją
osobistą, że, jak wszędzie, tak i w tej
sprawie bronił i bronić będzie kato-
lickich zasad wychowania młodzie-
ży.
Wieczorem o godz. 19.30 sąd ogło-

sił wyrok, mocą którego ks. Wrycza
skazany został na 2 miesiące. a Le-
wiński na 6 tygodni aresztu. Oskar-
żeni z miejsca założyli apelac;ę prze-
ciwko wyrokowi. Decyzją sądu zwol

 
niony został z aresztu śledczego Le- |
wiński, który do czasu rozprawy
przebywał w więzieniu w Chojni-
cach.

Ks. płk. Wrycza był w roku
1919-20 więźniem pruskim i został
osadzony w twierdzy  grudziądzkiej
za przygotowywanie powstania prze.
ciwko „Grenzschutzowi“ w Chełm- |

DZIENNIK WILEŃSKI

JAKA DZis BĘDZIE POGODA?
W całym kraju przeważnie po-

chmurno, z opadami, zwłaszcza w
„dzielnicach zachodnich. We wscho-
„dniej połowie kraju umiarxowany
mróz, w zachodniej naton:'ast —

ry nie przyznaje się do winy Oskar- |Lewińskiego, zeznając prawie to sa- lekki, przechodzący w odwiiż. Dość
isilne i porywiste wiatry z kierun-
| ków południowych. W, górach halny.

DYŻURY APTEK.
Dziś w mocy dyżurują następujące

apteki:
Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telet.

2-90), sukc. Chomiczewskiego — ul. W.
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
Chrėšcickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie na przedmieściach, prócz

\ Z MIASTA.
— Sprawozdania ze zbiórek na

Bazylikę, W tych dniach Komitet
Ratowania Bazyliki Wileńskiej zwró
cił się do wszystkich Komitetów wo-
jewódzkich na terenie Polski z proś-
bą o nadesłanie sprawozdań z prze-
prowadzonej akcji zbierania fundu-
szów na remont Katedry.

SPRAWY MIEJSKIE.
|  —lu nas szykują się do wybo-
„rów. W związku ze zbliżającym się
terminem wyborów do Rady Miej-
skiej, miejskie biuro meldunkowei
ewidencji ludności rozpoczęły już
prace przygotowawcze, związane z
lustaleniem list mieszkańców które
posłużą następnie do ułożenia spisu

ży. Ks. płk. Wrycza brał udział W | wyborców.
wojnie bolszewickiej i jest odznaczo-
my szeregiem orderów wojszowych.
'Jest,on prezesem Związku Tow. Po-
wstańców i Wojaków na Pomorzu.

Jak pisze „Słowo Pomorskie":
Wyrok wśród licznie zgromadzonej

ludności miejscowej wywołał takie komen-

tarze, że ani jedno słowo z nich nie nadaje

się do przytoczenia.

| Naturalnie jedynie ze względu na
stosunki cenzuralne.

Czy nie powinien wkroczyć prokurator?
jwieckiego.
+ Pierwszą część programu ściśle
j wykonano. Druga natomiast uległa
pewnej modyfikacji. Ku oburzeniu
miejscowego społeczeństwa najlad-
riejsze sztuki kupili, płacąc ceny mi-
'nimalne, przedstawiciele starostwa,
lz panem starostą, jego zastępcą i
dwoma lekarzami weterynarji na

 

znaczący drobiazg, dostał się tym,
dla których przeznaczona była ca-
łość, to jest najbiedniejszym obywa-
ielom naszego miasta”.

Pismo nie uległo kontiskacie, ani
też nie wytoczono mu dotąd proce-
su, co pozwala wnioskować, że po-
„dane iniormacje są prawdziwe. A je-
jżeli tak, to czy nie powinien w całą
tę sprawę wkroczyć prokurator.

Już kandydują
a posada będzie za 10 lat.
Jak się dowiadujemy na stanowi-

sko komisarza rządoweg, Powszech-
„nej Wiystawy Międzynarodowej, któ-
jra się odbędzie w Warszawie z 10
|lat wysuwany jest poseł Mvsedziński,
ired. naczelny „Gazety Polskiej”, na
stanowisko zaś naczelnego dyrekto-
ra wysławy wiceprezydent miasta
Warszawy z ramienia sanacji p. Ta-
deusz Szpotański.

 

Miczapomnicne chwile. |
We wczorajszym Nr. „Dziennika“

tylo podziękowanie Katol. Związku
Ikolek i Sodalicji Mariańskiej Pań
| ym wszystkim, którzy przyczynili
się do urządzenia rekolekcyj zam-
kniętych dla pań z inteligencii.

Ńrótka ta wzmianka nie mogła
w małej nawet części wyrazić
wdzięczności uczestniczek i dać po-
jęcie, czem były te chwile niezapo-
mniane.
W gościnnym lokalu Wiei. SS.

Misjonarek (przy ul. Wielkie; 40) w
dniach od 4—8 stycznia zebrało się
grono pań (około 40 esóbj, które
w okresie sportów zimowych. cwi-
|czących ciało, zapragnęły oddać się
imnym ćwiczeniom, mianowicie —
ćwiczeniom ducha. Dzięki ofiarności
Ks. D-ra Kazimierza Kucharskiego
T. J., który poświęcił swój tak bar-
dzo zasłużony wypoczynek  świą-
teczny — ćwczenia te wypadły nad
wyraz pięknie i owocnie. Były to
chwile przeżyte jakby na jakiejś
górskiej wyżynie ducha. skąd nie-
objęte rozciągają się perspektywy,
gdzie cichną wszelkie zgrzyty ży-
ciowe, a serce, nabrzmiałe bó-
lem, chłonie ukojenie gdzie
wreszcie odnajduje się sens życia
i prawdziwe szczęście, Kto miał
możność odprawić kiedykolwiek re-
kolekcje zamknięte — ten zrozumie
i odczuje, że tak być może,
W dniu zakończenia (8 stycznia)

tyle głębokiego szczęścia iczystej
radości świeciło w oczach uczestni-
czek! I zeszły z górnej krainy w
powszedniość dnia codziennego du-
sze szczęśliwe — poniosły promie-
nie radości, by nią obdarzać swe
atoczenie,

Uczestniczka. 

Prace posuwają się w szybkiem
tempie naprzód, mimo to personel
biura jest za szczupły, by podołał
zakreślonemu zadaniu. Wi związku
z tem należy się spodziewać, iż w
okresie wyborów biuro ewidencji
ludności zatrudni większą ilość bez-
robotnych pracowników  umyslo-
wych.

$ .ĄDY.|
— Nominacje w sądownictwie.

P. Prezydent podpisał nominacje sę-
dziów grodzkich pp. Kazimierza
Dowgjałły i Wincentego Tarasiewi-
cza oraz sędziego śledczego p Kazi-
mierza Chelstowskiego na stano-
wiska sędziów okręgowych.

Nowomianowani powierzone im
stanowiska obejmą po przekazaniu
dotychczasowych funkcji swym na-
jstępcom,

| SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
|  — Zlikwidowanie I-ej kliniki uni-|miejsce zjechała komisja weteryna- czele. Dopiero reszta świń,niewiele 'wersyteckiej. Pierwsza klinika uni-
wersytecka, przy szpitalu św Jakó-
„ba, została już całkowicie zlikwido-
js Inwentarz kliniki wywozi się
obecnie do kliniki prof. Januszkie-
|wicza na Antokolu.

SPRAWY PODATKOWE,
— Przed wprowadzeniem kon-

cesyjnych  przeasiębiorstw autobu-
sowycu. W; związku z tem. że w
(kwietniu r. b. wprowadzone zostaną
koncesyjne przedsiębiorstwa auto-
busowe, przedsiębiorstwom autobu-
sowym zezwolono na nabywanie
półrocznych patentów, zamiast rocz-
nych,
—Rejestracja szyldów, Do władz

administracyjnych zwróciła się dele-
'gacja handlowców, która iuterwen-
'jowała w sprawie szyldów, wystają-
|cych nad chodnikami. Delegacja
prosiła o przesunięcie terminu reje-
stracji tych szyldów do końca mie-
sięca, gdyż wydział przemysłowy
Magistratu wyznaczył ostateczny
termin do dnia 15 b. m. Władze
administracyjne uwzględniły prośbę
delegacji handlowców i termin prze-
sunęty do dn. 20 b. m.

я HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Eksport wyrobów szklanych.

Po przerwie, która nastąpiła w po-
czątkach zimy, obecnie rozpoczął
się eksport wyrobów szklanych za-
granicę,
W ostatnich czasach wywieziono

kilka większych transportów

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Krawcy wobec ustawy scale-

niowej. W. związku z wejściem w
życie ustawy scaleniowej, wczoraj
Chrześcijański Związek Krawców i
Krawczyń odbył zebranie, poświęco-
ne tej ustawie.
W czasie dyskusji szereg mów-

ców twierdziło, że wspomniana usta-
wa nie przyniesie żadnych ulg ro-
botnikom, a odwrotnie — pogorszy
tylko ich sytuację.

Ostateczne załatwienie tej spra-
wy powierzono zarządowi związku,
który opracuje specjalny memorjał.
MW memorjale będą wykazane sku-
tki ujemne ustawy scaleniowej,

Wspomniany memorjał będzie
przedłożony odnośnym władzom z
prośbą o wprowadzenie wskazanych
poprawek.

‚ — Dalszy wzrost bezrobocia w
Wilnie. W: ciągu ostatniego tygodnia
bezrobocie na terenie Wilna wzro-
sło o 59 osób. Ogółem obecnie Wil-
no liczy 6724 bezrobotnych,

Zaznaczyć należy, iż wobec
martwego sezonu bezrobocie wyka-
zuje stale znaczną tendencję zwyż-
kową. Ogół bezrobotnych znajduje
się w skrajnej nędzy, gdyż zaledwie
nieliczna warstwa jest uprawniona
do korzystania z zasiłków Funduszu Bezrobocia.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEN.
— Zebranie Rady Wojewódzkiej

Straży pożarnych. W dniu wczo-
rajszym odbyło się w sali kenteren-
cyjnej Urzęau Wojewódzkiego pod
przewodnictwem p. dyrekto:a Miś-
kiewicza nadzwyczajne zebrenie Ra-
dy Wojewódzkiej Okręgu Wileń-
skiego 4w. Str. Fożarnych R Р.

<ebranie to zostało zwołane w
związku z uznaniem przez Radę
Ministiów, Straży Pożarnych za sto-
warzyszenie wyższej użyteczności
publicznej.

Na zebranie przybyli delegaci
Oddziałów Powiatowych z Oszmia-
ny, Swięcian, Dzisny, brasławia, Po-
staw i Wilejki,

Z ważniejszych spraw z:łatwio-
nych zasługują na uwagę: 1! wybo-
ry strażackiego Sądu Dyscyplinar-
nego na Włojew. Wileńskie, 2)
uchwaia dotycząca organiza:ji Kasy ź£apomogowej od wypadku 5 końmi.
IW ten sposób każdy właściciel do-
starczonego konia do pożaru posia-
da zapewnione, ewentualne odszko-
kowanie w wypadku padnięcia lub
uszkodzenia tegoż, oraz 3) omówie-
nie zasad ukiadanią preliminarzy
budżetowych Oddziałów  Powiato-
wych Związku.

Ochotnicze straże pożarne
m. Wilna zaopatrują się w sprzęt
ratowniczy i pomieszczenia W o-
statnim czasie niektóre oddziały
Straży Ochotniczej m. Wilna rozpo-
częły zaopatrywać swych członków
w mundury i uzbrojenie osobiste.
Niektóre oddziały szukają obecnie
odpowiednich lokali na remizy i
świetlice,

Oddział Śródmieście wybudował
remizę murowaną kosztem 40.000 zł.,
oddział Zwierzyniecki zakupił, przy
pomocy Powsz. Ubezp. Wzajemnych,
motopompę przenośną. Žarząd Źw.
Okr. wystąpił z wnioskiem do P. Z.

. W. o subsydjum w wysokości
171.000 zł. na kupno 6 samochodów
i sprzęlu pomocniczego.

SPRAWY LITEWSKIE,
__ — Prof. Birżyszka opuścił Wilno,
W, dniu wczorajszym: opuścił Wilno
prof. Birżyszka, prezes Komitetu
Wyzwolenia Wilna, Prof. Birżyszka
«dał się do Kowna.
W związku z pobytem prof, Bir-

żyszki w Krakowie, dowiadujemy
się, iż konferował on ze znanym
prot. historji Semkowiczem w spra-
wie ustalenia pochodzenia  histo-
rycznego godła litewskiego Jak
wiadomo, prof, Birżyszka sprawę tę
od dłuższego czasu bada, zaś prot.
Semkowicz jest jedynym znawcą
dziejów Litwy przedhistorycznej,

ZABAWY.
— Jasełka ludowe. Wczoraj wie-

czorem w sali przy ul. Metropolital-
nej 1, odegrane zostały prze: Sekcję
Teatralną Ch. U. R. „Jasełka Ludo-
we' pióra p. Petaszewsliejo

Było to jedno z widowisk. które
wspomniana sekcja ozganizuje co
pewien czas dla dzieci robctników.

„Jasełka wypadły bardzo dobrze.
Gustowne, acz skromne dekoracje,
staranna reżyserja i miła gra młodo-
cianych aktorów stworzyły piękne
widowisko, Największe powodzenie
miał pewien chłopczyk siedmioletni,
który z wielką swobodą odtwarzał
swoją stosunkowo obszerną rolę.

Wiidownię zapełniały tłumy dzie-
ci, przybyłe na przedstawienie z naj-
odleglejszych nawet przedmieść.
Dziatwa bawiła się znakomicie. Ja-
sełka bowiem zawierały szereg hu-
morystycznych wstawek  kióre po-
wodowały huraganowy śmiech na
widowni. To też, gdy zapadła kur-
tyna po ostatnim akcie, oklaskom i
brawom nie było końca. m. r. s.

Tw. «Toz» grozi: eksmisja.
Zmane i popularne wśród ludno-

ści żydowskiej Towarzystwu Ochro-
ny Zdrowia „Toz“ "staneło wobec
grożącej mu eksmisji.

Dom, w którym mieści się „Toz“
(W. Pohulanka 21) został obecnie
przez Rząd odstąpiony Związkowi
Niesienia Pomocy Ociemniałym, wo-
bec czego Związek zwrócił się do
Zarządu „,Tozuw' z żądaniem opróż-
nienia zajmowanych domów.

Władze „Tozu* zwróciły się do
Urzędu Wojewódzkiego z  obszer-
mym memorjałem, prosząc o dostar-
czenie nowej siedziby.

W. odpowiedzi władze wojewódz-
kie wskazały Towarzystwu, że przed
viedawnym czasem Rząd ofiarował
gminie żydowskiej dom przy ul.
Orzeszkowej 7 w związku z tem za-
proponowały zwrócić się do gminy
z prośbą o dostarczenie lokalu,
W sprawie tej delegaci „Tozu”

interwenjowali w gminie żydowskiej.
Dotychczas sprawa ta nie została

jeszcze wyjaśniona i  „Toz* nadal
znajduje sięw niepewności co do

'|dalszych swych losów.

Teatr I muzyka.
-- Teatr Miejski Pohulanka Dziś, o

godz. B-ej nieodwołalnie po raz ostatni, ko-
medja współczesna Deval'a „Stetek”. Ceny
propagandowe.

W przygotowaniu współczesna komedja
Hasencieyera „Pan z towarzystwa.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dzisiej-

sze przedstawienie propagandowe. Dziś po
cenach propagandowych rewja świąteczna
„To dla was wszystko”. Ceny miejsc od
25 gr.

— Dzisiejszy wieczór piosenek H. Or-
donówny. Jutro ujrzymy na scenie „Lutni*
ulubienicę publiczności wytworną pieśniar-
kę H. Ordonównę, która wystąpi w Wilnie
w zupełnie nowym programie.
— „Marjeta“ w „Lutni“. Przygotowania

do wystawienia pełnej humoru i pięknych
melodji efektownej operetki „Marjetta* —
dobiegają końca. Dekoracje według pro-
jektów J. Ciesielskiego. Premjers w nad-
chodzącą środę.

 

— Dzisiejsza audycja Tow Muzyki
Współczesnej przedstawia ię niezwykle
interesująco dla wszystkich spragnionych
muzyki. Prześliczny kwartet smyczkowy
Debussy'ego rozpocznie tę zajmujacą audy-
cję, poczem nastąpi produkcja koncertu
klarnetowego wileńskiego kompozytora T.
Szeligowskiego (I wykonanie od czasu po-
wstania kompozycji). Jako wykonawcy
wystąpią tak rutynowane i doskonałe siły,
jak znana pianistka O. Wizunówna, $. Czo-
snowski, prof. klarnetu w Konserwatorjum
Wileńskiem, wreszcie świetny kwartet im.
Karłowicza, z p. Ledóchowską i p. Katzem
na czele. Koncert ten, który odbędzie się
w sali Związku Literatów (Ostrobramska 9
m. '4) o godz. 8 wiecz., wzbudził duże za-
interesowanie wśród miłośników muzyki.
Wstęp mają członkowie T-wa, goście i
sympatycy mile widziani i proszeni o jak-
najliczniejsze przybycie. $
— Teatr-Kino Rozmaitošci — dziš, film

Scherlok Holmes". Na sceme , Agenci".
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POLSKIE RADJO WILNO. ‹
Poniedziałek, dnia 15 stycznia.

Audycja poranna odwołana. 11.40:
Przegląd prasy. 11.50: Krukowsk. (piyty).
11.57: Czas. 12.05: Muzyka popularna (pły-
ty). Kom. meteor. 12.33: Z arcydzieł Ver-
diego (płyty). Dzien. poł. 15.15: Rozmait.
15.25: W'ad. o eksporcie. Giełda roln.
15.40: Koncert dla młodzieży (płyty). 16.10:
Transm. z Poznania. 16.40: Francuski.
16.55: Muzyka lekka. 18.00: „Ciekawe zwy-
czaje mongolskie" — odczyt. 18.40: Muzy-
ka taneczna (płyty). 19.15: Codz. odc. pow.
19.25: Muzyka z płyt. Wil. kom. sportowy.
Dzien. wiecz. 20.00: „Myśli wybrane”.
20.02: Koncert. 21.00: Feljeton aktualny.
21.10: „Przejście Rozgłośni europejskich na
nowe fale . 21.25: Koncert Wil. Oddziału
Tow. Muzyki Współczesnej. Kom. meteor.
23.05—24:00: Muzyka tan.

Wtorek, dnia 16 stycznia.
7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka.

Dzien. poł. Chwilka gosp. dom. 11.40:
Przegl. prasy. Muzyka lekka (płyty). 11.57:
Czas. 12.05: Koncert. Kom. meteor.
Dzien. poł. 15.25: Wiad. o eksporcie. Gieł-
da roln. 15.40: Francuskie piosenki kaba-
setowe |płyty). 15.55: Utwory fortep. 16.25:
Skrzynka P. K. O. 1640: „Mała skrzynecz-
ka“. 17.10: II część recitalu śpiewaczego.
17.20: Koncert kameralny. 18.00: „Młodzież
polska w akcji międzynarodowej — od-
czyt. 18.20: Skrzynka muzyczna. 18.35:
Nowe płyty muzyki taneczne. 19.25: Od-
czyt aktualny. Sport. Wil. kom. sportowy.
Dzien. wiecz. 20.00: „Myśli wybrane”.
20.02: „Verdi a dramat muzyczny” — felj.
20.15: Opera „Otello“ — Verdi'ego. Kwadr.
liter. Kom meteor. 23.05—23.30: Muzyka
taneczna.
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250.000 złotych
wygrał mieszkaniec Zakopanego

Piątek — dobry początek mówi przy”
słowie. | rzeczywiście w piątek 12 stycznia
br. rozpoczęła się serja wielkich wygranych
czwartej klasy Loterji Państwowej, w cią-
gu bowiem poprzednich czterech dni ciąg-
nienia największa kwota wygranej wynosi-
ła tylko 20.000 złotych.

Początek to tem lepszy dla wybrańca
Fortuny, przebywającego w danej chwili w
Zakopanem, że jest on wyłącznym właści-
„ielem losu nr. 149.476, na który padła wy-
grana ćwierć miljona złotych. Odnowił on
$o w ostatniej chwili, poprzedniego dnia w
jednej z kolektur, która dała dowód, że nie
nadarmo jej firma tak zachęcająco się na-
zywa, I oto dziś już rozporządza dużym ma-
jątkiėm w gotowiźnie, co w dzisiejszych
czasach posiada niemal podwójną wartość.

Takich szczęśliwców może być jeszcze
wielu, gdyż ciągnienie trwać będzie jeszcze
do 24 bm., a w kole znajdują się wygra-
ne po 150, 100 i cztery po 50 tysięcy zł., nie
mówiąc już o głównej atrakcji klasy czwar-
tej — mogącym się z łatwością podwoić
miljonie, którego przeznaczenie w myśl
planu Loterji, rozstrzygnie się dopiero w
ostatnim dniu ciągnienia.

Mniejsze wygrane. których jest znacz-
na ilość, są zresztą też nie do pogardzenia
i wystarczą na pocieszenie tych, których
tym razem ominęły krocie i miljony, bo je-
żeli nie uczynią ich odrazu bogaczami, to
jednak staną. się'puklerzem obronnym w
walce z przeciwnościami.

W każdym razie ten tylko liczyć może,
że prędzej czy później stanie w rzędzie wy-
brańców fortuny, kto stale i wytrwale, nie
zrażając się chwilowem niepowodzeniem,
zaopatrywać się będzie w losy Loterji Pań-
stwowej.

оееAA

KRONIKA POLICYJNA.
— Odnalezienie skradzionej mon- strancji. Nieznany złodziej porzucił

na ul. Rydza Śmigłeżo monstrancję,
jktóra, jak ustalono, została niedaw-
no skradziona z kościoła we wsi
Podwiewiórki koło Trok, i dotych-
jczas sprawców tej kradzieży nie
udało się odnaleźć.

Monstrancję porzucono na ulicy
najprawdpodobniej w obawie przed
rewizją, albo podczas ucieczki przed
patrolem policyjnym.

— Zamach samobójczy urzędnika, Przy
ul. Starej 16 w mieszkaniu b. swnjej żony
usiłował odebrać sobie życie urzędnik z
prowincji, W. Herbaczewski, który przybył
w niewiadomych sprawach do Wilna i za-
mieszkał w hotelu „Europa”. -Herbaczew-
skiego w stanie ciężkim przewieziona do

*zpitala św. Jakóba.

 

Rozchód z dochodem żyje w zgodzie
mimo kryzysu | obniżonych pensyj, gdy

Pani Domu prowadzi
   

   
    Współczesna; Warszawz, Pa 41

w) .  zaliczeniem nie

„KsiążkęRachunkowąKobietyWspółczesnej
Kalendarz term'nowy OZ: domowych, wskazówki praktyczne,

spis obiadów na cały rok, kosmetyczne zalecenia I t d.
oto treść nowego, uzupełnionego wydania „Książki Rachunkowef”.
Mimo bogatej treści cena tylko 1 zł. z sza pocztową zł, 1.25.

Do nabycia w księgarniach | papaierjach. Skła główny: Wydawniztwo — Kobieta
P.K.O. 14,560. Wysyłamy po otrzymaniu

syłamy.
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Przeražająca nowina. W Zako-įwlašnie brać udział w treningach jprzyjemności, a startowało się do nieczność wymaga by za jakiegoś nostki organizacyjne. Niektóre klu- darzenie w stosunkach sportowych

panem najlepsi narciarze Polski za-

częli strajkować! Strajk długo o-

czywiście trwać nie bęczie. Może

nawet skończy się w chwil: wydru-

kowania tego artykułu, bo każdy

artykuł najbardziej nawet sktualny

musi nabrać swej wartości przez 0d-
leżenie kilku godzin, a czasami na-

wet dni na biurku. Z artykułami to
tak samo jak z podaniami, które w

ten sposób nabierają mocy  urzędo-

wej.
Ra dniosła, że zakopiańczycy

zorganizowali się i zaczęli ickcewa-

żyć zarządzenia władz sportowych.

Sprowadzono im specjalnego trene-

ra narciarskiego aż z Finlandii, Tre-
ner jest znanym mistrzem, jednym z

najlepszych narciarzy Europy, a tem

samem i świata, ale zakopiańczy-
kom tytuły nie imponują. Powiadają,
że każdy sobie jest panem. Е

Trener przyjechał do Polski „A

odrazu stat się bezrobotnym. Nie
został coprawda, wciągnięty  jesz-

cze na listę P, U. P.P., ale tylko

chyba dlatego, że nie może wykazać
się pewnemi formalnościamu.

Łachodzi też poważne pytanie,
dlaczego zakopiańczycy nie chodzą
na treningi, dlaczego nie chcą po-
zmać trenera?

Nie chodzą na treningi trenera,
bo są zajęci — zarabiają — uczą in-
nych. W Zakopanem przecież teraz
sam sezon, gości sporo, a każdy chce

się nauczyć jeździć na deskach;

swłaszcza, że uczą sami mistrzowie,

jak: Marusarze, Łuszczek i inni.
Praca nie hańbi człowieka, ale w

danym wypadku z przykrością mu-

simy stwierdzić, że mamy doczynie- lnasi czołowi zawodnicy w jeździe|obaj zawodnicy uzyskali wyniki lep- ja 17 lutym.
szybkiej na lodzie zaatakowali re- |sze od rekordu pafstwowego a mia-|

mia z faktem wysoce niesportowym,
który mówi o demoralizacji sportu.

Polski Związek Narciarski po-
winien w danym wypadku uderzyć
się w pierś i przyznać się częściowo
do winy.

Zrobiono bardzo  nierozważny
krok, dopuszczając zawodników do
zdobywania praw instrukiorskich.
Zgadzamy się, że wynikło to z bra-
ku fachowców, ale powinniśmy pa-
miętać że Polska nie jest jeszcze
Finlandją, w której sport jest nieco
inaczej traktowany.

Zawodnicy mieć powinni inne
cele, a sprawami wyszkolenia po-
winni zajmować się oldboie, jak
również ci, na których nie spoczy-
wa odpowiedzialność bronienia ho-
noru sportowego całego państwa.

Pienądze zaczynają gubić sport.
Zawodnik, pobierając w Zakopanem
kilkadziesiąt złotych dziennie za u-
czenie na nartach, przestaje być za-
wodnikiem, bo i poco mua gonić,
kiedy mu jest i tak dobrze

Zatarła się zupełnie ambicja spor-
towa. Materjalizm zaczął przema-
wiać wyraźnie, a szczytne słowa o
sporcie amatorskim mogą być wy-
giaszane jako hasła przeszłości. W
bujdy te nikt już dzisiaj nie wierzy,
ale żadne z państw nie chce się
zdradzić, że popiera zawodowców.

Kłopoty sportowe Zakopanego
budzą najrozmaitsze refleksie.

Zgodzić się możemy z jednem, że
warunki bytu są dzisiaj tak trudne,
Mż nieraz nie można wielu rzeczom
się dziwić i dlatego też właśnie nie
raziłoby nas zupeinie, gdyby zako-
piańczycy brali sobie nawet po 100
zł. dziennie za uczenie na nartach,
ale gdyby gorliwość tego uczenia
mie poszła aż tak daleko. Granica
została przekroczona i dlatego
właśnie zaczęło dziać się źle

Zginął już bezpowrotnie typ
przedwojennego sportowca, który
sport uprawiat dla samego sportu,
trenowat nie dla kierownika aruży-
ny, który jest nieraz surowym  sze-
iem w biurze, nie dla zwrócenia na
siebie uwagi tylko dlatego, by po-
tem przez sport uzyskać posadę.
Przecież dzisiaj najlepszym tego
przykładem są stosunki w Zakopa-
nem. Zawodnicy nie chcą trenować,
bo im za treningi nikt nie piacil

Przypomnijmy tutaj również sto-
suneczki piłkarskie, gdzie sa strze-
lenie goala taki pan dostawał odra-
zu kilkanaście złotych : szereg o-
Hietnic, |

Są to przecież rzeczy ogólnie
znane, które niestety z każdym
dniem zdobywają swoje prawa, ale
mięjmy nadzieję, że ustanie ten de-
moralizujący obyczaj sportowego
karjerowiczostwa, opartego iedynie
iylko na pieniądzach.

Nie stoimy na stanowisku, żeby
zawodnik był- bezrobotnym, żeby
wiecznie uprawiał tylko sport i nic
więcej, Wręcz odwrotnie, cieszyć
to powinno każdego, gdy niejeden z
mistrzów naszych może udzielić
szeregu fachowych wyjaśnień za
które oczywiście otrzyma pewne
honorarjum (zwrot kosztów), ale
przecież powinien znaleść się rów-
nież czas i na trening, zwłyszcza z

trenerem.

Trzeba bowiem wiedzieć, że czo-
łowi nasi narciarze przed spadnię-
ciem śniegu byli skoszarowani, 0-
trzymywali wyżywienie itd., co oczy-
wiście pociągnęło zą sobą szereg
poważnych wydatków, Ale cóż to
kogo może obchodzić, że zapłaciło
się grube pieniądze za zawodników,
którzy w czasie samego sezonu mieli:

specjalnie sprowadzonego Fina.
Dziś zawodnik stał się człowie-

kiem bardzo wymagającym. Prócz
nart klubowych, chce on mieć całko-
wite ubranie a nawet smary i bez-
płatne jedzenie w schronisku.

Nastąpiło _ pomieszanie
Dawniej trenowało

pojęć.

WARSZAWA (Pat). W meczu
eliminacyjnym hokejowym 0  mi-
strzostwo Polski warszawska Legja|
pokonała wileńskie Ognisko 2:1.
(1:0, 0:0, 1:1). Gra była bardzo ła-
dna, przy lekkiej przewadze druży-
ny warszawskiej, dla której bramki
zdobyli Materski i Pastecki. Dla
Wilna jedywą bramkę zdokył Go-

Polonia rozegrała mecz hokejo-
wy z L. K. S. Spotkanie zakończyło
się sukcesem Polonii 6:4. |

ten jest nowym rekordem Polski.

raj graczy Francji 3:0. |
W. Zakopanem w zawodach hip-|

picznych puhar Prezydenta R. P.| 

Zawody hokejowe w Warszawie. |
Ognisko przegrało 2:0.

zawodów dla satysfakcji, gdy tym- mistrza zapłacić, ale powtarzam, że|by przestją wogóle istnieć
czasem teraz za te przyjemności, to mogą być tylko wyjątki. nigdy zaś| Oczywiście, kłopotów jest mnó-
doznawana przez zawodników, któ- żywiołowy pęd do kasy kiubowej, stwo. Niesposób wymienić wszyst-
rzy często są wożeni zagranicę, trze-|która bardzo często świeci pustkami.|kich w tym krótkim artykule
jba płacić, Płaci osoba druga, a
płacąc robi bardzo źle.

Rozumiemy, że czasami mogą о-

dlewski. Sędziował p. Szerauc.
Widzów około 500.
LWÓW (Pat), № meczu o mi-

strzostwo Polski Lechja pokonała
riespodziewanie Cracovię 2:1. W
czasie normalnym stosunek bramek
hył 1:1 (1:0, 0:1 0:0). Decydująca o
zwycięstwie bramka padła dopiero
po dwukrotnej dogrywce

Z ostatniej chwili.
zdobył por. Rajcewicz, przed Sku-
pińskim i por. Dąbskim.

teja. W, biegu złożonym zwyciężył
Stanisiaw Marusarz przed Łuncz-
kiem i Sitarzem.

Rekord szybkości na lodzie,
WARSZAWA (Pat). W. niedzie- czyka i ustanowiony był w roku 1932 tygodnia

 

| Dawniej sport żył bezinteresow-
nością, a teraz zaczyna żyć złotemi i

j dlatego też "właśnie załamują się,
się dla własnej czywiście być wyjątki, że nieraz ko-|nieraz zdawało się, bardzo silne jed- ko bardzo
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Slizgawka na Łukiszkach.
| Powstala na placu Lukiskim wiel-
ka ślizgawka, otwarta staraniem
Miejskiego Komitetu W. F

| Od dłuższego bowiem czasu wy-
czuwaio się konieczną potrzebę wy-
lania ślizgawki dla dzieci szkół po-
wszechnych, które mogłyby spokoj-
nie bez żadnego tłoku i obawy uczyć
się jazdy na łyżwach.

{ Ślizgawka na Łukiszkach jest
j właśnie doskonałym terenem  roz-
„rywki sportowej. Nic też dziwnego,
| że na ślizgawce jest spore miodzieży,
| która z wrodzoną uciechą ślizga się
, godzinami.
| Została ona otwarta » inicjatywy

Na Krokwi odbył się wczoraj prezydenta dr. W. Mal ki lodzie kroczki.
Kalbarczyk uzyskał na 3 tysiące konkurs skoków o memoriał š. p. Y aż ALSS

metrów czas 5 min. 51,4 sek Wynik mor. Wojcickiego. W otwartym kon- ślizgawki przyczynił się również|
W dużej mierze do prowadzenia

niejedną

Miejski Komitet W, F pszystąpił
do pracy przygotowawczej

propagandowego sportów

„już

jlę, korzystając z doskonałego lodu,w Engelbergu (5 min. 43,2 sek.). zimowych.
Ina jeziorze Kamionkowski:u, dwaj Próba wypadła znakomicie  śdyż | Tydzień odbędzie się miedzy 11,

W] ramach tygodnia 'nieć będzie-
'kord Polski na dystansie 3.000 me- nowicie Kalbarczyk — 5 min. 31,4 my szereg imprez sportowych i wy-
trów. Rekord należat do Kalbar-|

Wczoraj w sali Ośrodka W. F.
odbyły się zawody bokserskie. roze-
grane między klubami W.K.S. i!
АВОЛО 12]

Sandler (Ż.A.K.S.) pokonał Atla-|
sa (Ž.A.K.S.). Sandler, mając więcej
rutyny, walczył daleko lepiej i wy-
grai zasłużenie, į

Kagan (Ż.A. K. S.) — Piątek
[W.K,S.). Walkę chaotyczną wygrał
Piątek. |

Pol (\.К.$.) — Сма; (2.А.К.5.).|
W drugiej rundzie przez K. O. zwy-|
ciężył Cwaj, mając lepszą technikę|
: silniejsze ciosy.

Norwicz (W.K.S.) — Minikow
(Ż.A.K.S.). Przewagę techniczną
miał oczywiście Norwicz, który|
zwyciężył na punkty Minikowa. |

Rajgin (Ż.A.K.S.) — Solecznik|

W Sztokholmie rozegrany został
w niedzielę wieczorem międzypań-|
stwowy mecz bokserski Polska—,
Szwecja, zakończony zwycięstwem|

Akademicki Związek Sportowy
zawiadamia, iż w dniu 21 bia urzą-|
dza zawody narciarskie o odznakę|
za sprawność P. Z. № 1 Р. О. $. — :
dostępny dla wszystkich.

Zawody odbędą się w następują-
cych konkurencjach:

1) Bieg pań 8 klm, — czas wy-
magany: 1 godz. 12 min.;

2) bieg panów 12 kim. — czas
wymagany: 1 godz. 30 min. 24 sek.;

3) bieg junjorów 9 klm, — czas
wymagany 1 godz, 28 min.

Zgłoszenia przyjmuje A. Z. S. (Ś-to Jańska 10, Uniwersytet, gmach
główny) codzień w godz. 18—20.
"Termin zgłoszeń upływa z dniem
20 bm. (sobota) o godz 17-ej. Po
upływie terminu żadne zgioszenie
jnie będzie uwzględnione. Zgłoszenie
|ważne jest tylko z jednoczesnem za-
łączeniem świadectwa lekarskiego,
wypełnieniem zapisu  stariowego
oraz uiszczeniem 1 zł. 50 gr. (1 zł.  

Zeszłoroczny mistrz narciarski
Łowty znajduje się już w dobrej for-
mie. Wygrał on wczoraj w pięknym
czasie drugi bieg eliminacyjno-orjen-
iacyjny przed wyjazdem na mecz
Wilno — Ryga do Łotwy.

Szkoda jednak wielka, że na
starcie stanęło tylko 13 zawodni-
ków. Dziwnem wydaje rię stanowi-
sko A. Z. S., który drugi już raz w
sposób wyraźny ignoruje imprezy,
organizowane przez O. Z. N Aka-
demicy byli na starcie, sle nie star-
towali — pojechali sobie na wy-
jcieczkę, usprawiedliwiając się pry-
watnie, że trenują do mistrzostw a-
|kademickich i t. d. Sytuscja wytwo*
rzona przez A. Z. S. jest przykrą i
wysoce niewłaściwą, gdyż w danym
wypadku chodzi o honor sportowy
całego Wilna, a tem samem i Polski,
to też A. Z, S$. robi więlką krzywdę,
że strajkując nie pozwala rależycie
zorjentować się w formie poszcze-
gólnych zawodników. Przecież A. Z.
S. posiada ich sporo i to dobrych
zawodników.
Podobne sceny już więcej nie po-

winny powtarzać się, bo mogą one   

sek., Dobrzyński — 5 min. 34,1 sek.

zawody bokserskie.
(Ż.A.K,S.). Walka bardzc słaba.
Wygrał Solecznik.

Kłoces (Ż.A.K.S.] — Rozenblum
(W.K.S.. "Byla to najpiękniejsza
walka dnia. Kłoces poloweł przez
cały czas na K. O. Rozenblum re-
prezentował zaś lepszą technikę.
Kłoces natomiast miał silnie sze cio-
sy, które zapewniły mu zwycięstwo.
Rozenblum jest bokserem Białego-
stoku, będąc mistrzem swej wagi.

Saturnin (W.K,S.) — Głuszczań-
ski (Ż.A.K,S.). Walka ładna : cieka-
wa. Saturnin, będąc lżejszym o całą
|wagę, agresywnością swoją potrafił
tatwo zwyciężyć dobrze zapowiada-
jącego się Głuszczańskiego.

Organizacja słaba. Sędziował w
ringu Nowicki.

Porażka polskich bokserów w Szwecji.
Szwecji 10:6.

Z Polaków zwycięstwo odnieśli
Majchrzycki, Piłat i Bąkowski.

Trenujemy do zawodów na odznakę P. Z. N.
na rzecz P.Z.N., 50 gr. jako koszta
organizacyjne).

Dla osób nie mogących przed-
stawić świadectwa lekarskiego od-
będzie się w sobotę dn. 20-go o godz.
17-ej w lokalu A. Z. S$. — badanie
lekarskie.

Losowanie odbędzie się w sobotę
o godz. 19 w lokalu A. Z. 5.

Start i meta zawodów — obok
schroniska narciarskiego Ośrodka
W. F. w rowach Sapieżyńskich na
Antokolu. Ą

Zbiórka zawodników i rozdanie
numerów startowych w powyższem
schronisku w niedzielę o godz. 9
min. 30.

Początek zawodów o godz. 10-ej.,
Osobne komunikźty do klubów i

stowarzyszeń rozsyłane nie będą.
A więc w niedzielę o godz. 10-ej

wszyscy zdobywamy odznakę P.Z.N.

{ Р.О5. : KAŻ IRE
PONOC YO

chJ, Zajewski (Ognisko P. K.W)w dobrej
formie.

tylko rozognić stosimki ilubcwe, ale
nigdy dopomóc do prowadzeria nor-
malnej pracy.

racając do zawodów, powie-
dzieć trzeba, że trasa trudna, a naj-
lepszym tego dowodem ;est fakt, że
ra 13 startujących 5 tylko ukończyło
bieg.

Pierwsze miejsce zdobył Zajew-
ski (Ognisko) 1 godz. 09 min. 28 s.
2) Łabuć (Ognisko) 1 g. 10 m: 20 s,
3) Węojcicki (W. K. S.) 1 в 11 m.
55 s., 4) Aleksy (Ogn.) i 5) Piotrow-
ski (Ognisko).

Ognisko zgłosiło aż 12 zawodni- |
„starować będą Łotysze i Estończycy. |ków, zajmując dwa pierwsze miej-

sca. Ciekawi jesteśmy, czy Wojcicki|
mógłby uzyskać lepszy "zas, gdyby
nie miał pechowej jedynki. Pod-
kreślić trzeba, że Łabuć złamał nar-
tę, którą zamienił na trasie ze swo-
im przyjacielem klubowym który
zrezygnował z walki, wiedząc, że
Łabuciowi idzie o wielk:. stawkę.

Komisja sędziowska składała się
z pp.: mjr. Kureca, insp Izydorczy-
ka, por. Patyry, Lorka i Nieciec-|
kiego,

cieczek turystycznych
| nych do Wilna.

Oczywiście, że zasadniczemi im-
prezami będą zawody narciarskie i

' hokejowe,
Narciarze w tym terminie mieć

będą mecz rewanżowy z Łotwą i
"mistrzostwa okręgowe, a 17 luteżo
|na zakończenie tygodnia ma do Wil-
na przyjechać na konkurs skoków
Bronek Czech. Ponadto mieć bę-
dziemy koncentrację oddziałów nar-
ciarskich P. W., oraz mistrzostwa
Związku Strzeleckiego.

Program hokejowy wygląda rów-
nież bogato. Przez cały tydzień

organizowa-

Obecne rozgrywki piłkarskie o
mistrzostwo Ligi, jak również o mi-
strzostwo A klasy są, jak się okazu-
je, wielce niewygodne, to też w
martwym sezonie, jakim jest okres
zimowy, układane są liczne projek-
ty, mające na celu zreformowanie
dotychczasowego systemu.

Projektów jest wiele. Są one
najróżniejsze. Uderzą jeden szczegół,
dotyczący Wilna. Otóż Wilno zosta-
je we wszystkich tych projektach
pomijane. Nawet ci wszyscy auto-
rzy, którzy wypowiadają się za roz-
szerzeniem Ligi, nie chcą uwzględ-
nić Wilna. Oczywiście, jest to wyso-
ce niesportowe rozwiązywanie spra-
wy, bo nie można przecież wprowa-
dzač do Ligi drużyn słabszych od W.
K. S. Tak — niestety — czyni to
Śląsk, który faworyzuje swoją dru-
żynkę „Naprzód”. `

Milno ułożyło więc swój własny
projekt reformy Ligi. Projekt został
opracowany przez znanego działa-
cza piłkarskiego na terenie Wilna,
p. Józeła Gąsiorka. Projekt wypo-
jwiada się za podziałem Ligi na dwie.
iDo Ligi pierwszej  wchodziłyby
|drużyny najsilniejsze, ktore 1ozegra-
łyby między sobą tytuł mistrza Pol-
"ski. Liga pierwsza składałaby się z

 
'10 drużyn a więc: Ruch Pogoń,
'Cracovia, (Wisła, Legja, Warta, Ł.
K. S, Wiarszawianka, Polonia i
22 pp.

Do Ligi drugiej weszłoby również
10 drużyn walczących o wejście do
Ligi pierwszej. Liga druga wedlug
projektu Wilna, składałaby się z
drużyn: Garbarnia, Podgórze Czar-
ni, Naprzód, Polonia - Przemyśl,
mistrz okręgu Poznańskiego, mistrz
Łodzi, wicemistrzowie Śląska i War-
szawy, a jako 10 drużyna ma wejść
W. K. S.

— W Bialymstoku zostanie zli-
kwidowany Okręgowy Ośrodek W.
,F. Kierownik Ośrodka por. Žmu-
dziński, ma przyjechać do Wżlna.

| — Rabka będzie 2 i 4 lutego te-
renem międzynarodowych _ mi-
|strzostw akademickich. Wilno zgło-
siło około 10 narciarzy, W' Rabce

 
— Mistrzostwo świata piłki ko-

szykowej pań rozegrane zostanie w
|Paryżu na wiosnę. Polska otrzyma-
jła zaproszenie.
Н Narciarze wileńscy 25 stycznia
„wyjadą do Łotwy na mecz z Rygą.
Skład Wilna ułożony zostanie w
bieżącym tygodniu przez mir. Kur-
cza, trenera Lorka i kierownika
ekspedycji Niecieckiego
| - — 7а tydzień hokeiści Ogniska
| rozegrają w Wilnie mecz rewanżowy,

| Legją, OS Ł

ReformaLigi: |

|tycznie omawiających przykry wy-
padek zakopianski, który przejdzie
Ido historji sportu narciarskiego, ja-

charakterystyczne wy-

przeszkodę,
Rzecz oczywista, że ślizgawka

ma Łukiszkach nie może być porów-
„nywana ze ślizgawką w parku spor-
„towym, ale w każdym razie znacze-
nie jej jest ogromne. Wstęp kosztu-
je tylko 10 gr., to też frekwencja
irośnie z dnia na dzień.

Niedzielami  przygrywać
będą stale orkiestry wojskowe.

Jest projek zorganizowania na
|ślizgawce łukiskiej wyścigów,
Įeibedais popisów łyżwiarskich.
| Z przyjemnością patrzy się, jak
‚па lód wychodzą kilkuletnie dzieci,
stawiając niepewnie swe pierwsze

Radość jest o-

teraz

' sólna.
Ślizgawka powstała prawie z ni-

|kursie zwyciężył Kollesar, skoki 55'pułk. Iwo Giżycki, który potrafił czego, bo koszty są minimalne.
Piłkarze Paryża pokonali wczo- |mtr. i 54 mtr.; 2) Bochenek: 3) Ma: ' przezwyciężyć trudną|

Propaganda sportów zimowych.
, trwać będą rozgrywki drużyn szkol-
nych, a na zakończenie tygodnia od-
|będzie się turniej międzynarodowy z
judziałem Łotwy, względnie z u-
|działem zespołów krajowych

Prócz imprez narciarskich i ho-
kejowych, odbędą się również zawo-
dy łyżwiarskie z udziałem mistrzów
Łotwy i Polski

Oprócz zawodów wyže, poda-
mych, komitet projektuje zorganizo-
wanie zawodów propagandowych na
saneczkach i wyścigów: dla doroż-
karzy.

Tydzień zapowiada się więc do-
skonale.

W, pierwszych dniach lutego
miasto nasze zostanie oklejone barw
nemi  ałiszami  propagandowemi.
Afisz wykonywuje artysta malarz, p.
Horyd.

Organizatorzy dokładają więc
starań by tydzień spełnił swoją rolę.

+ i aa a is, 
| Zaznaczyć trzeba, że dwie ostat-
nie drużyny Ligi pierwszej spada-
łyby do Ligi drugiej a na miejsce
ich do Ligi pierwszej wchodziłyby
dwie czoiowe drużyny Ligi drugiej,
przyczem z Ligi drugiej awie naj-
siabsze drużyny wstępowałyby do
klasy A. Opróżnione miejsce zaję-
łyby dwie drużyny A. klasowe.

Pomyślana w ten sposób gradacja
i degradacja ma swoją myśl i może
spotkać się z ogólnem uznaniem.

Dodać do tego jeszcze trzeba, że
jeżeli chodzi o terminy rozgrywek,
to można je tak rozlokować, że nie
będą one kolidowały z sobą. a jeżeli
chodzi o komunikację, z ktorą wią-
że się bezpośrednio sprawa finanso-
wa, to w danym wypadku projekt
tego systemu przez wprowadzenie
№ила może niejednemu wydać się
nieco niewygodnym, lecz tylko dla
samego Wilna. Bo przecież do nas
musiaiaby tylko raz p zyjeżdżać
każda z poszczególnych drużyn, co
chyba nie napotkałoby specjalnych

j trudności, gdyby Wilno musiałoby aż
dziewięć razy jechać do Poznania,
Łodzi, na Śląsk i do Krakowa.

Jednocześnie z tym, podanym
przez nas projektem reformy Ligi,
Wilno zgłosiio wniosek, by władze
piłkarstwa polskiego wystarały się
w Ministerstwie Komunikacji o spe-
cjalną zniżkę taryfową na przejazdy
drużyn Ligowych, udających się na
rozgrywki. Jeżeli wniosek ter został-
by przeprowadzony. to, oczywiście
zyskałaby dużo poparcia projekto-
wana reiorma.

Wilno, zgłaszając swój projekt,
załączyło wyczerpującą  argumen-
tację słówną, opartą nietylko na do-
świadczeniach, ale również i na wzo-
rach zapożyczonych z zagranicy. 

zygzaki:
BS та W Warszawie 4 lutego odbę-
„dzie się mecz bokserski Polska —
| Niemcy, i
| — Walne zebranie Wil. Okr. Zw.
| Gier Sportowych wyznaczone zosta-
ło na 28 stycznia.
— Akademicki Związek Sporto-

wy powziął uchwałę wydalenia ze
związku wszystkich dotychczas na-
leżących uczniów.
— W Wilnie ma grać z Ogni-

skiem drużyna gier sportowych war-
|szawskich kolejarzy.
| — rewanżowem spotkaniu
| Vines pokonał ponowni: po bardzo

(6:4.
— W lutym w Pradze odbędą się

mistrzostwa świata w: jeździe figu-
'rowej na łyżwach. Polska reprezen-
towana będzie przez Billerównę i
Kowalskiego, 
ostrej walce Tildena 6'4, 8.10, 9:7,|

| powojennego okresu. .
| Ciekawi jesteśmy, czy w innych
państwach mamy podobne obrazki

fak-| „bujnego” życia sportowego

Jarwan.

 

|ONA, NARTY,
JA i KSIĘŻYC.

W mieście zapłonęły światła. Rozpo-
czął się zwykły wieczór. Tłum przelewał

się ulicami. Dorożki wiozły tyca, którzy

spieszyli pozałatwiać swoje najpilniejsze

jinteresy. Za kilka godzin miała się bowiem

rozpocząć jedna z upojonych mocy karna-

wałowych.

Sale balowe lśniały jak dobrze wytar-

te trasy narciarskie, Za kilka godzin na-

pełnią się one rozbawionym tłumem stroj-

nie ubranych gości,

Życie płynęło swoim normaluym  try-
bem. Wieczór nie różnił się, zdawało się

niczem, od wieczora z przed roku Może

tylko zmieniły się wystawy sklepowe, mo-

że inaczej wyglądały reklamy świetlne, czy

fotosy kinowe.

Powtarzającym się obrazom życia przy-

ślądał się stary jak świat romantyczny ko-

chanek nocy — księżyc.

Oblany srebrnemi promieniami księżyca

śnieg wyglądał fascynująco.

Jedna z zabląkanych ze śródmieścia

dorożek zatrzymała się tam, gdzie nie do-

chodziły już głosy gwarnego miasta. Nawet
lamp już tutaj nie było. Drogę oświetlał tyl-

ko księżyc.

Zostałśśmy sami, Ona, narty, ja i księ-

życ.

Szumiały nam konary drzew stycznio-

wym podmuchem wiatru.

Biegliśmy nieznanem wzgórzem. Roz-

pędzine narty niosły nas rozkosznie. Za-

pominaliśmy o wszystkiem, co nas tak

jeszcze niedawno otaczało.

— Panno Haniu, niech pani na chwilę

zatrzyma się, przecież nie można tak

prędko mijać

które teraz w nocy wyglądają wprost cza-

rująco.

Narty zatrzymały się tuż koło brzozy,
której warkocze rzucały długie cienie.

Tam w dali świeciły się małuśkie šwia-

teika. Od czasu do czasu ciszę przerywalo

szczekanie psa.

Panno Haniu, prawda, że na nartach

jest lepiej, niż na balu. Nie wiem dlaczego

nikt w Polsce nie wpadnie na dowcip zor-

ganizowania karnawału na śniegu, to

przecież mogiaby być świetna zabawa.

Przecież mamy tylu sportowców, że na-

pewno byłoby na śniegu gwarniej miż w

dusznej, rozhukanej sali balowej.

Hania uważnie siuchaia moich słów.
Miiczeniem swojem  solidaryziwala się w
zupełności.

Księżycowa noc na nartach działa na

człowieka daleko silniej, niż taniec, daje

ona o wiele więcej wrażeń od tych wszyst-

kich, które powtarzają się z nocy na noc,

stając się szablonem.

Nie może chyba być nic rozkoszniej-

szego nad jazdę na nartach w nec księży-

sową. Karnawaiowy spacer w nieznane,
ma pewną swoją specjalną wartość, a wie-

dzieć trzeba, że w nocy wszystk» jest nie-

znane, dziwne, czarowne,

Wzgórza rosną jak na drożdżach. Do-

liny tworzą przepaść, a za każdem drzewem

czycha strach. Śnieg staje się inny. bardziej
mroźny, skrzypiący. Nie mruga już tysią-

cem gwiazd, a tylko lśni się jak aksamit,

błyszczy jak rozlana, zastygnięta masa.
Chce się iść coraz dalej i dalej. Jakaś

bliżej nie określona siła wabi, namawia,

kusi do pokonywania przestrzeni.
Każde wymówione półszeptem slowo

się echem o skraj lasu.

Stawiamy wolno kroki. Posuwamy się

jak lunatycy.

Ona milcząca jak posąg, a ja wiecznie
rozgadany, wesoły, uśmiechnięty...

Milczy bo jest jej tak dobrze, a milczy
dlatego, że chce słyszeć szepty mroźnego

wiatru, chce upić się pięknem zimowej

nocy.
Robimy ostre christjanie, płyniemy tuż

obok siebie.
Tam daleko w mieście bawią się na

swój sposób, Zabawa wre. Orkiestra koń-

czy grać walca, by po chwili rozpocząć, a
raczej powtórzyć znowu melodję tanga,

Za kilka godzin pogasną lampy. Opróż-

nią się sale. Rozleją się zupełnie srebrne

promienie księżyca. Skończy się karnawa-

łowa noc. Na śniegu zostaną fantastyczne

ślady, Rozpocznie się nowy dzień, który
bardzo mało różnić się będzie od iych, któ-

re dawno już się przeżyły. W karnawale

moc ma pierwszeństwo przed dniem, ale
Ona, narty i księżyc mają pierwszeństwo

nawet przed nocą.

Jarwan.

Zapisujcie się

di Kaki saly
   
    
* — Londyn będzie terenem ólim-

— Czesi czynią już teraz przy”

|piłkarskiego z Polską. Wybrali oni
30 „kandydatów, przeprowadzając
specjalny trening, | i |

sza

tych prześlicznych miejsc,|

rozlewa się szeroko i gdzieś daleko odbija |

|pjady krajów imperjum >rytyiskiego. |

jgotowania do rewanżoweśo meczu

"
A
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Z KRAJU.
Kurs rolniczy w Borunach.

W dniach 8, 9 i 10 stycznia br. w ,wym. Bo oto na zakończenie tego
Starych Berunach,Szkole Rolniczej w Antonowie, |kursu S. M. P. w

k/Borun, odbył się kurs przysposo- wystawiła wcale dobrze przygoto-

bienia rolniczego, dla zespołów kur- |waną sztuczkę pt. „Hej | nowina

sowych wszystkich organizaryj mło- |Mačkowie“, a S. M. P. żeńskie z
|Holszan odegrało parę ślicznychdzieży.

z

+ ten prowadzili prelegenci |dialogów, wykonało nadzwyczaj ład-

SE Zw: 1. 3 _„„|nty skombinowany taniec rytmiczny

miejscoweSzkoły pattów ©"Wilna, | odpowiednich strojach orsz kilka
2 " |pieśni. asiuga w tem niemała

na którym poruszono szereg Spraw|G; str Misjonarek z Holszan  Zwa-
i dze- |; RPzwiązanych z nowoczesnem urzą |żywszy to wszystko, podkreślić na-,

miem gospodarki rolnej, która pomi orų

mo ciężkich czasów a !

dałaby zaa gw PonySa wynikiem niezmordowanei pracy

sa r SdauiosWaits EA |tych, którym leży bardzo 2 bardzo
p y ы “  |na sercu dobro naszego ludu.

Charakterystyczną i || bardzo | przecież filozofja dowodzi, iż „każdy

ei mo ać zę Iwia | skutek jest tem doskonalszy im do-
część, bo aż proc. młodzieży Z0T- |skonalsza jest przyczyna

RyS.ag” OZ zy wzo nie są rsżyćwniej
o na tym Kursie. 38 |w stosunku do tych, co całą duszą
słabą frekwencją obecności na kur- | poświęcają się a 0 dobro mło-

sie wykazał Strzelec, a pcz mako. |dzieży. Muszą zatem być cni ludź-

dzieżwiejska. Wniosek stąd ta 1, | mi, w sexcach których tli się piękny
a i S. M. =paRa eżmiłości a > MYR

ym względem więcej Э5С A, rystus Pan powiedział: „A o

niż innych organizacyj, a a. cho- wam powiadam, abyście się społecz-
dzi o polepszenie swojego własnego nie miłowali,”

bytu, to jasno zdaje sobie sprawę, iż |
ono winno wyjść od nich samych
przez racjonalnie prowadozną g0-
spodarkę. 2

Mato tego, taż sama młodzież nie-
tylko w konkursach przysposobie-
nia rolniczego trzyma górę ale też i
pod względem  kulturalno-oświato-

iż tak świetne rezultaty pracy
młodzieży S$, M. P. w tym ośrodku,

Pankracy.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz.
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HALLO DOROSLI I MŁODZIEŻY

Poranek S.O.S. Góra Lodowa
oraz dodatek kolorowyPO CENACH ZNIŻONYCH.
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UROCZYSTA

Ognista, czarnooka Ciaudette CO 0 LBERT olśni I oczaruje w filmie

WIELKA GRZESZNICA
tętniący życiem | prawdą dramat kobiety, która zgrzeszyła, oraz dodatki dźwiękowe.

«saw. PACJENT z PROWINCJI
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Ulubieniea publiczności, czarująca
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DZIENNIK MILENSKI

Ruchomy Uniwersytet Ludowy
w pow. brasławskim.

Akademickie Koło Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej w Wilnie zorganizo-
'wało poraz pierwszy Ruchomy Uni-
wersytet Ludowy w czasie zimy  li-

cząc się z możliwością większej
frekwencji i tem samem rozleślejsze-

go oddziaływania.

Ruchomy Uniwersytet Ludowy
zorganizowano tym razem na terenie
Gminy Drujskiej powiatu Brasław-

skiego — wspólnie z Kołem P. M. S.
w Drui, — w czasie 13 — 21 grud-
nia r. ub. Prelegentami byli dwaj
studenci U. S. B.

Prelekcje, ujęto w cykle nastę-
pujące: 1) Choroby zakaźne i paso-
rzytnicze; 2) Choroby weneryczne;
3) Higjena człowieka; 4) O ludziach
dawnych i dzisiejszych; 5) Jak ludzie

 

„Z życia Sokoła:
VZzjazd Rady Związkowej.

| Dnia 9 i 10 grudnia odbył się w
Warszawie w lokalu zimowym War-
szawskiego Tow. Wioślarskiego V-ty

| zjazd Rady Związku przy udziale 94
osób, D-h prezes Zamoyski odczytał
krótką charakterystykę prac sokol-

stwa połskiego od 1923 r. Rada jed-
nomyślnie wybrała na przewodni-
czącego d-ha prezesa Zamoyskiego,
na sekretarza został wybrany brat
Józet Hrbace, który w serdecznem

przemówieniu powitał radę w imie-
Imiu Związku  sokolstwa słowiań-
skiego i Związku sokolstwa czecho-
słowackiego. W przemówieniu swem
podkreślił zasługi d-ha prezesa Za-
moyskiego i zaznaczył przytem, że

 

ša dion : dzięki wyborowi d-ha Zamoyskiegoży świecie; 6) Chiny; 7) O ta- ' ‚
іге?т:';ті[;:с?п“;.еі:':і; ]8] Polska Krafo- PE Międzynarodowej fede-

znawcza (Małopolska, Tatry, Zbie- racji gimnastycznej sokolstwo sta-

giem Wisły, Gdańsk i Pomorze). nęło na czele organizacyj gimna-

1 Skladając| Zwierzęta krajów dalekich.

Uzgodniając sposób myślenia о-
|brazowego, z zupełną niezdolnością
myślenia abstrakcyjnego u miejsco-
wej ludności, ilustrowano wykłady

przezroczami.

Ogółem w czasie 9 dni trwania
Ruchomego
go, a w ciągu 7 dni odczytowych wy-
głoszono w 10 miejscowościach 55
odczytów przy frekwencji ogólnej
1070 słuchaczy (średnio około 100
słuch. na miejscowość) zużywając na
jto 27 godzin 30 min,

Ogółem przebyto 84 km. saniami.
Na małą stosunkowo frekwencję w

PREMIERA

Kom. w 1 akcie.

 

į Tylke dziś w poniedziałek od godz.
2-ej do 4-ej jedyna okazja!

najnowszego sukcesu światowego

„URWIS„HISZPANII
i Dźwiękowo - Rysunkowego dodatku kolcrowego oto dowód nienotowanego dotychczas powodzenia! Słów zachwytu brak!

A
NOCY (MARIE)“

Uniwersytetu Ludowe-|;

 

| stycznych całego świata
serdeczne życzenia Radzie w imie-
Iniu obu Związków, podkreślił istnie-
mie nierozerwalnej nici przyjaźnii
braterstwa, łączącej całe sokolstwo
słowiańskie od Bałtyku aż po Ja-

dran. Z kolei przemawiali pp.: W.
iForyś w imieniu Związku związków
sportowych i Polskiego komitetu

czasie zimowego Ruch. Uniw. Lud.
wpłynęły niewątpliwie duże mrozy
które uniemożliwiały przybywanie
ludności okolicznej do miejsca od-
czytowego.

„olimpijskiego, „przedstawic'el Pre-
jzydjum m. st, Warszawy p. Wychow-
jski, p. mir. Sikorski złożył życzenia
j Radzie w imieniu Państwowego u-
rzędu W. F. iP. W,, stwierdzając, że
sokolstwo jest podwaliną prawie
wszystkich organizacyj wychowania
fizycznego w Polsce, a przede-
wszystkiem armji i harcersiwa.
końcu odczytane zostały nadesłane
życzenia Związku sokolstwa polskie-
go we Fiancji i Czechosłowacji. Na-
stępnie Rada Związku uchwaliła ca-
ły szereg wniosków, dotyczących
reorganizacji życia sokolegc Rada
Związku uchwaliła stworzenie fun-
duszu zlotowego przez opodatkowa-
nie każdego gniazda w stosunku do
ilości członków  upoważniaiąc jed-
nocześn.e zarząd Związku do okre-
ślenia wysokości tego podatku. Pa
wyczerpaniu porządku obrad Rady
d-h prezes Zamoyski zamknął posie-
dzenie.

Życie wewnętrzne sokolstwa,

Jeżeli chodzi o życie wewnętrzne
sokolstwa polskiego, to z zadowole-
nem stwierdzić trzeba, że sokolstwo

jjącej się zauważyć w tylu dziedzi-
nąch naszego bytu. Organizacja
trwa; jeżeli tu i ówdzie dają się zau-
ważyć szczerby, to kompensatą jest
przyrost nowych sił i placówek. Nie
mamy do zaznaczenia nowości pod
względem organizacyjnym ale też i
nie staramy się o nie. lepiej, aby 

W |knie

„nie uległo, jako całość, depresji, da-,

sokolstwo okrzepło w dotychczaso-
| wej formie, niż żeby miało się nara-
jżać na niepewne inowacje.

Wyszkolenie i wyćwiczenie so-
kole nie cofnęło się, przeciwnie dało
nam szereg triumfów. Czuwaliśmy i
czuwamy, aby choroba rekordów nie
jogarnęła ogółu. O ile bowiem pię-

jest, jeżeli druh lub druhna
josiąga dla sokolstwa polskiego laur
zwycięstwa, o tyle źle, gdy dla wy-
branych zaniedbuje się szare szere-
gi, zaniedbuje się to, co jest istotą
naszej pracy — gimnastykę.

Komunikat sokoli,
W, maju przyszłego roku od 18-g0

do 21 odbędą się w Budapeszcie
10-te zawody Międzynarodowej fe-
deracji gimnastycznej (F. l G.) z
jszampionatem światowym,
|

Zlot w Warszawie.
W roku 1935 w Warszawie pro

jektowany jest złot o wielkich ro
jmiarach pod nazwą „1-śo zlotu s
kolstwa słowiańskiego”. Przygoto
wani być musimy do zlotu zawczasu
tak pod względem technicznym, jak
organizacyjnym. Jest bowiem rzeczą
niezawodną, że niedostateczne przy-
,gotowanie zlotu nietylko byłoby dla
nas kompromitacją, ale i dezydująco

| wpłynęłoby na układ sił i wpływów
w sokolstwie słowiańskiem.

 

  

w najwspanialszem arcy-
dziele fllimowem nowej
produkcji, dramacie p. t.

 DZIŚ!
bezKRUPNIK

Tamże wody kcleńskie 
Kupno

Sprzedaż

DOM niewielki murowa*
ny sprzedam na dogod-

magazyn.

PII лан ›VRNKNIDOMANAIEK inaй

„ Mieszkania |
i pokoje

POKÓJ
ładnie umeblowany, jas-
my, duży do odnajęcia.
Wszelkie wygody,
krępujące wejście. O!
zdowa 6 m. 7.
 

Dla uczni mieszkanie z
utrzymaniem, stołowanie
zdrowe— cena umiarko=
wana Kalwaryjska 12
m. 33. gr3

RÓŻNE '
Oddam chłopczyka w
wieku 3 mies. dziecko
zdrowe, ładne. Zgłosze-

 

 

 
 

 
 

 

Wyświetlany jest obecnie w Warszawie z rekordowam
pawodzeniem przeszło 8 tygodni!

rować pod adresem ul.
nia listowne proszę kie-

| Niedźwiedzia 17 — 4
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5 „GRZECH JEDNEJ
! Film nad filmami,
N o którym mówi cala Europa|

DOWRE yA riair y BLT
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е D +. = =ziś Ceny „Prokurator Alе=| 7118 eny „+ FORUFALOr ARIIC
=== |. Zniżone. SMOSARSKA, Samborski, Halama.
pumuzzii | Człowiek,

któryśpa-
Edd| jował „na
——- ludzi...

 

ZOFJA KOWALEWSKA. 9)

Dzieje powstania lidzhiego.
Wspomnienie o Ludwiku Narbucie.

Dzień wyjścia Ludwika z Szawrów uplastycznia nam wopowiadaniu

swem p. Teodora Mozczuńska, jego siostra. ‹ 2

„Wszystko już było gotowe... Ludwik miał dom opuścić wieczorem...

(Wiedziała o tem cała rodzina, tając przed służbą nurtujące ją uczucia...

Nie wolno było zdradzić się z tem, iż dzień ten w Szawrach wychodził

z powszednich ram życia. Wszystko iść miało pozornie zwykłym trybem,

a więc śniadar e, obiad, choć żaden kęs do ust przejść nie chciał... Cała

rodzina zasiadła nawet do wieczerzy... Należało panować nad każdem

niemal słowem, taić bicie serc... Dla skrócenia tego dnia, nieskończenie

długiego zaczęto czytić głośno Karlińskiego — Syrokomli. i

Teodora, miotan: nadmiarem uczuć, zrywała się wciąż do fortepianu

i uderzając nerwowc w klawisze nuciła zwrotki narodowych hymnów.

Godziny płynęty... Nadeszła wreszcie chwila rozstania...

Ludwik zachow wał zupełny spokój, nie rozczulał się nawet wobec

młodej żony, którą kochał bardzo... :

Ż zimną krwią dawał różne polecenia siostrze Teodorze, będącej

jego powiernicą i główną pomocnicą wewszystkich robotach.

Składał w jej ręce Manifest Rządu Narodowego, polecając wręczyć

go nazajuirz proboszczowi z Naczy z rozkazem odczytania go przed lu-

dem z ambony. a

Chowając papier siostra rzuciła žartobliwie: — A gdyby mię ujęto—

żałowałbyś mię? — Nie czas myśleć o różach, kiedy lasy ploną — odparł

poważnie Ludwik. 1 a.)

Pożegnanie było krótkie. Ludwik przycisnął się na chwilę do piersi

ojca, mocno już zestarzałego. — Wlieźcie Wilno, szeptał wzruszony sta-

rzec — i mnie tam... do fortecy... wszak jestem inżynierem... Dłużej za-

trzymał się Lućwik w objęciacn matki żony i siostry... Teodora wybiegła

za nim do bramy, gdzie już ustawiony wpierw przez Ludwika na pikiecie,

stał młodzieniec z fuzyjką — orat Bolesław.

W. cieniach wieczornych zamajaczyły Teodorze szare świtki braci

i znikły w mroku... в

azajutre, dn. 2 iutego, w dziet Gromnicznej, Teodora Monczufska

|Wydawca: ALEKSANDERZIMIERZYŃSK, (© a
 

E Ddk Askb

wodza zdołał ujść zag; anicę,

sunki marszałka Butkiewicza,

lesińskiego, choć go podejrzewał o 
G1BLJ

Nad program: najnowsze aodaiki dźwiękowe.

 

a Horn“
Film, który nie potrzebuje reklamy!

„HRABIA ZARÓW*

Anastazja Dubiago.

 

Polecamy gorąco bied-
ną wdowę z dzieckiem,
bez żadnych środków
do życia, której dotych-
czasowem utrzymaniem
była maszyna do szycia,
założona obecnie w lom-
bardzie, na wykupienie
której potrzeba 50 zł.
Łaskawe ofiary prosimy
składać w Adm. „Dz. wil.* Adres tamże. Spra-

w tych wdzone przez T-wo Pań
dniach.| Miłosierdzia. gr3

nych warunkach niedro-
go. Wielka 46 Apteczny4:

Marne święta bez
gotowania sporządzisz

przy pemocy zaprawy ole:
Fiakon 1 М. wystarcza ва 1 — 3 liwy wód

Pełeca Skład Apteczny

Władysława TRUBIŁŁY
WILNO, LUBWIGARSKA 12, (róg Tatarskiej).

na wagę 78 przecudrych
zapachów.

* Nerwowo chora znajdu-
jąca się w okropnych
warunkach materjalnych

| prosi o jakąkolwiek po-
| moc materjalną., Łaska-
we ofiary uprasza się
kierować do Adm. „Dz.
Wil" dla „O. A.*  gr.3

 

Wdowa
z 3-glem dzleci nie po-
sladająca żadnych środ-
ków do życia, wyeksmi-
towana z mieszkania
prosi o jakąkolwiek po-
moc materjalną lub o
parogodzinną pracę Mię
klewicza 21-9 Grabow=
ska gr2

 

Rolnik w starszym wie
ku z diusoletnią prakty-
ką | ukończoną szkołą
gospodarczą, znejdujący
się w rozpaczliwem fi
nansowem położeniu szu*
ka jakiejkolwiek posady
na wieś za skremną or-
dynarję. Łaskawe zgło-
szenia do Administracji
pod „Rolnik szuka pra-
cy“. 4:3

 

w średnim wieku poszu-
kuje posedy do niemo-
więcla, do dzieci, do
chorych lub jako ochmi
strzyni. Może wyjeshać,
posiada dobre referen-
cje | swiadectwa. Po-
łocka 1 m. 19, grz

 

INTELIGENTNA
wychowawczyni  poszu-
kuje posady do dzieci,
zna freblowską metodę,
robótki, gimnast. i t. d.
Wymagania najskrom-
niejsze, Poważne świa-
dectwa i refer. Ul. Ta- tarska 12—13, od 2—4 g.
tl gr. 4  

ETOTESTS,
Puder trwale a

przylegający...
w, Gzień, wieczorem I przy każdej po-
godzie,
Puder drobny, chemicznie czysty, o de:
likatnym zapachu.
Puder nieszkodliwy dla naskórka, w 7-mla
kolorach, dający cerę matową i gładką.
Puder, który Panią zadowolni — to

Nowy
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| PRACA |

POSZUKUJĘ PRACY
do wszystkiego z bardzo
dobrem gotowaniem do
małej rodziny lub za ku-
charkę do kasyna. Sa-
motna, w średnim wieku,
piśmienna, referencje
posiadam. Lwowska 7—6
od godz. 3 do 6 gr. 2

 

Biuralista z praktyką
poszukuje pracy w tym
dziale, lub jakiejkolwiek
innej. Znajduje się w
skrajnej nędzy wraz z
żonąi dzieckiem. Smo-
leńska Nr. 4 m. 3. Ku-
kowski Stefan. śr. 2

KUCHARZ
wykwalifikowany poszu-
kuje posady, za skromne
wynagrodzenie, Zgodzi
się na wyjazd. Zwierzy-
nic, Jelenia 3 m. 9. gr.3

Wdowa po p-pułxowni-
ku w ciężkich materjal-
nych warunkach bez
pracy i żadnych środków
do życia prosi o pomoc
Stara 11—1 iub w Adm
„Dz. Wileńskiego” dla
„potrzebującej”. 913  

———=———

NAUKA |
ZLе

КОСО
wychowawczyni wyjedzie
do dzieci lub w mieście
Świadectwa b. dobre.
Referencje poważne. Ad-
ret: ul. Wielka 27—3 od
12 do ?2-ej p.p. grz

DRUKI
PILNE:

и
I. URIERZYŃIKIEGO
Mostowa ui. Hr.1.

Telefon 14-41.

CENY KISKIE `

udała się do Naczy, do proboszcza Gintowta z Manifestem Rządu Narodo-
wego i rozkazem Natzelnika. Ksiądz zbladł... wahał się chwilę... wreszcie
Manitest przyjął, wszeai niepewnym krokiem na ambonę i zaczął. Czytał
źle, niewy.aźnie... gay skończył, dodał: ,„Nazimow”.
tem siebie ocalił, Gdy bowiem rozpoczęty się potem śledztwa i prześla-
dowania tych, którzy Manifest ludowi czytali, chłopi miejscowi zeznali
pod przysięgą, iż proboszcz publikował im tylko z ambony jakieś rozpo-
rządzenie generał-gu»ernatora Nazimowa.
szwanku, — kilku zas innych księży z pow. Lidzkiego za odczytanie Ma-
nifestu zostało, po p.zybyciu Murawjewa do Wilna, śmiercią ukaranych.
Tak zginęli: ksiądz iszora, proboszcz z Żołudka,
ksiądz Falkowski, protoszcz z lszczołny,
w Lidzie : ksiądz Zieriacki, proboszcz z Wiiewiórek, rozstrzelany w
mie na Łukiszkach, jednocześnie z młodym Albertem Laskowiczem, zie-
mianinem z Kirjanow:cz aresztowanym, jak wieść nic:la, za to, iż w No-
wojelni czynił wymówki proboszczowi, który czytania Manifestu odmó-
wił. O Albercie Laskuwiczu obszerniej pomówimy potem.

uni księża, na których również ciążyła „zbrodnia” odczytania Ma-
nifestu, cudeni niemai uszli kaźni, Jeden z nich ks. Horbaczewski odczy-
tał Manifest, wdziawszy już zawczasu łosiowy kaftan i prosto z ambony
czmychnął do lasu, gdzie, zebrawszy kilku towarzyszy, przyłączył się do
partji Narbutta. Brat też udziai we wszystkich potyczkach, a po śmierci

Chytry Zmujdzin

Ksiądz Gintowt wyszedł bez

rozstrzelany w Wilnie,
wiekowy siarzec, rozstrzelany

Wil-

Nie mniej szczęs::wie wykręcił się od odpowiedzialności młedy zie-
mianin Stanisiaw Ko!esiūski, krewny Baltazara. Gdy mu poruczono dorę-
czyć Manifest proboszczom kilku parafij dla ogłoszenia go ludowi, Kole-
siński po droaze sam go parokrotnie w kilku wsiach odczytał.

Wpływ Bzltazara Kolesińskiego na włościan,
z którym Stanisław był spokrewniony,

uratować go zdołały. Na polowaniu, urządzonem u marszałka, wojenny |
naczelnik Ałchazow, zachwycony dzielnością myśliwską Stanisława Ko-

oraz staranie i sto-

różne nielegalne sprawki — wieczną
mu przyjaźń zaprzysiągł i więcej nie prześladował.

Manifest Rządu Narod. nie przebrzmiał w pow. Lidzkim bcz echa.
W niektórych miejscowościach poruszył on żywiej twardą duszę chłopską.
Może obietnice zrzeczenia się czynszów i bezpłatna w perspektywie zie-
mia rozczuliły włości«a... chcemy jednak wierzyć, iż inne, szlachetniejsze
pobudki, a mianowicie pamięć dawnych polskich czasów, oraz przywią-

AL —

| zanie do wiary katolickiej, tak ściśle z polskością związanej...
| W]. paratji Zabłochiej po wysłuchaniu Manifestu, odczytanego przez.
| ks. Zarzeckiego oraz żorącej przemowie młodego kapitana X. zebrało się
| około 300 włoscian, gotowych powiększyć kadry powstańcze. Obozowali
| przez 3 dni poć kościciem, oczekując na broń, której nie było... Brakło też
wdocznie energiczne: .ęki, któraby wyzyskać te siły mogła i powiększyć
niemi szeregi powstancze.

Sympatja ludu cyła stanowczo z początku po stronie naszej... Od-
czuwał to Narbutt w czasie kampanji swojej. Włościanie zaopatrywali
jego partję w Żywność, dawali znać o ruchach nieprzyjaciół, dostarczali
podwód czasami. Kck:ety włościanki prały bieliznę powstańców.

Mieszkańcy wsi Poddębie, niedaleko od Naczy, wielkie partji Nar-
butta oddawa!! przysługi, Był tam, między innymi, leśnik rządowy Bartło-
miej Kondrat, trzymający wciąż w stajni w leśniczówce osiodłanego konia,
niby pod pozorem doglądania lasu, a w rzeczywistości w celu szybkiego

| uprzedzenia Narbutta o ruchach wojsk nieprzyjacielskich, lub grożącem
| niebezpieczeństwie. Choć sam udziału w powstaniu nie brał — służył mu
| Kondrat całą duszą. Zdradził go wreszcie sąsiad ze wsi Mackiewicz. Uka-

zał moskaiom spieniai ego w stajni konia Kondrata, prowadził śladami kół
od wozów, kióremi owstańcom żywność dostarczano... Kondrata uwię-
ziono, a wieś Poddębie została oddana żołdactwu moskiewskiemu na ra-
bunek. Ocaliiy ją jediak strzały, które się dały słyszeć od strony wsi Ko-
walek, gdzie się zaczynały bitwy w Łaksztuciańskim lesie, Roty żołnier-
skie pośpieszyły na pomoc swoim, a dzięki temu Poddębie uniknęło losu
wsi Zubrowa,

Mackiewicz, choć zdrada jego ujawnioną została, dożył wieku we
wsi swojej, Kondrat zaś zesłany został do gub. Kostromskiej... Po wielu
"latach zdolał wrócić do Poddębia, gdzie i dziś może żyje.

O przychylnem w pow. Lidzkim dla powstania usposobieniu ludu,
świadczą wymownie całe wsie, zagrody i zaścianki szlacheckie spalone
i z ziemią zrównane. świadczą liczne deportacje całych rodzin, jak drobnej
szlachty. tak . włościeńskich z Lennicy, Krakszli, Zaborowa i innych.

Dopiero później. gdy władze rosyjskie zaczęły opacznie tłómaczyć
ludowi cel powstania, s duchowieństwo prawosławne szeptało mu, iż pa-
nowie walczą mie za ojczyznę, lecz za pańszczyznę — ciemne masy od-
wróciły się od nas. [o upadku zaś powstania, po wykazaniu naszej sła-
bości —— serc: ludu niechętnem nawet dla nas zabiły uczuciem... )

(D. c. n.) 
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