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Oburzenie Wilna 
Wbrew naszemu zwyczajowi musimy 

polemizować z „Dziennikiem Wileń-' 

skim, mianowicie z artykułem wczo- 

rajszym, w którym redakcja tego 

pisma usiłuje złagodzić fatalne wra- 
wileń- żenie, które na społeczeństwie 

skiem sprawiła wiadomość o sprzedaży 

gobelinów. 

A więc: 

1) Niesłuszny jest zarzut, stawiany 

naszemu pismu, że oskarżamy  „duchc- 

wieństwo*. Nigdyśmy tej sprawy nie ge- 

neralizowali i mamy dostateczną odwa- 

gę, aby nie rozkładać niesłusznie od- 

powiedzialności na całe duchowieństwo 

wileńskie, od którego uczyć się tylko 

możemy szacunku i miłości do naszych 

zabytków. Specjalnie szanowaną i ko- 

chaną postacią jest Jego Ekscelencja bi- 

skup Michalkiewicz. Znamy ten fakt, 

kiedy ks. biskup oparł się nastrojom €1:- 

deckim, aby wszystko wywozić do Ro- 

sji, zabytki w Wilnie рото:! 
sposdł? JE uratował. jeżeli 

wileńskie 

awił i w ten 

ktos oskarża 

  

    
duchowieństwo 

  

'zwonów, to Oskar 

mówiąc już o tem, że w 

kie oskarżenie jest posunięciem prawdzi- 

  

wie niedźwi 

J. E-ks-bis 
że to jest człowiek szczery, znający do- 

brze różnicę pomiędzy prawdą, a nie- 

prawdą, nigdy nie używający wykrętów, 

półprawdy, odwoływań i  bałamuceń. 

2) W niedzielę 16 stycznia ukazuje 

się pierwsza w prasie wiadomość © 

sprzedaży gobelinów.  Zaniepokojeni,, 

zwracamy się nazajutrz 17 stycznia tele- 

fonicznie do Kurji z prośbą o wyjaśnie- 

nie. Ksiądz sekretarz idzie do samego 

Arcybiskupa i z jego polecenia uspoka- 

ja nas, że ta sprawa aktualną nie jest. 

Uszczęśliwieni, zamieszczamy artykuł p. 

W. Ch., stwierdzający, że nie uczpieczeń- 

stwo to nie grozi. W dniu 18 stycznia 

odwiedza Arcybiskupa Rada związkow 

literackich i artystycznych i dowiadu- 

je się, że jest już pozwolenie na sprze- 

daż gobelinów i że gobeliny sprzedaiie 
będą. Następnie z endeckiego ABC 
dowiadujemy się, że już jest u- 
targowana cena na gobeliny, mianowi- 
cie 70 tys. zł., oraz znaleziony kupiec, 
mianowicie Watykan. Wrażenie w mieś: 

cie jest jednomyślne. Oburzenie ogrom- 

ne. Oczywiście byłoby taktowniej i le- 
piej, aby ludzie innej, niż rzymsko - 
katolickiej  religji, powstrzymywali się 
od wypowiadania swego zdania, bo to 
tylko akcję osłabić może, a cała sprawa 

przedewszystkiem katolików  obchodzi.. 

Ale tacy pracownicy samorządu, którzy 

wraz z księżmi pracowali nad zachowa- 

niem -naszych zabytków przed Niemca- 
mi, którzy je również spieniężać chcieli, 
głos zabrać prawo mają i dobrze, że 

go zabrali. 

3) Zasadniczo myśl ks. arcybiskupa 

Jałbrzykowskiego, aby ratować Bazyli- 

kę przez aljenację jakichś cenności, sta- 
nowiących własność Kurji, jest arcysłu- 
szna. Tylko wybór objektu jest nietrat- 
ny. Natomiast Kurja posiada w Wilnie 
dużo nieruchomości miejskich, które 
mogłaby na ten cel szlachetny poświę- 
cić, nie budząc tem żadnego protestu, a 
tylko uznanie. Jedna z takich  nierucho- 

n. wracając do osoby 

  

cupa Michalkiewicza, wiemty, 

mości, mianowicie Plac  Katedral- 
ny 4, dawna własność tow.  Ro- 
sja“, wymaga kosztownego remontu, 
który się przeprowadza, a którego kosz- 
ty sięgają sumy, według naszych wia- 
domości, (może niezupełnie ścisłych m 
200.000 złotych. Niewątpliwie Kurja mo- 
głaby się wyzbyć takich nieruchomości, 
albo zaciągnąć na nie pożyczkę. Każdy 
rozumie, iż słusznie ksiądz arcybiskup 
uważa za swój obowiązek ratowanie Ba- 
zyliki. Jest to oczywiście jego bezwzglę- 
dny obowiązek, którego z nikim dzieiić 
nie powinien. 

4) Wiadomość ABC, o której sądzi- 
my, że jest napewno fałszywa, uwłacza 
powadze już nietylko Arcybiskupa, lecz 

i Watykanu. Zważmy tylko: 
a) gobeliny zostały oszacowane na 70 

tys. zł. Rzeczoznawca, handlarz staro- 
świećczyzną, p. Piotuch zadeklarował, 

że za wyższą sumę tych rzeczy się 

nie sprzeda. Zgoda. Oczywiście, że nie 

sprzeda w kraju, wobec tego, že i skaib 

państwa i instytucje kulturalne i mu- 

zea, i polscy magnaci są w obecnej 

chwili równie biedni, równie wyzbyci z 

grosza. Cenności te nie mają więc w 

kraju kupców. Ale co innego zagranicą. 

Tutaj kwota 70 tys. zł. wydaje się znaw- 

com małą. Dowiadujemy się jednocześ- 

nie, że od Watykanu zależna jest zgc- 

da na sprzedaż tych pamiątek. A więc 

Watykan jest jednocześnie kuratorem 
nad temi dobrami, udziela zezwolenia na 

ich sprzedaż i kupuje je po cenie zni- 

żonej, czy niewielkiej. Przenieśmy tego 

rodzaju wypadek na płaszczyznę prawa 

cywilnego do stosunków pupilarnych i 

zobaczmy, jak to będzie wyglądało. U- 

ważamy za wykluczone, aby w Watyka- 

    

   
   

  

nie nie zwrócono na to uwagi, i dla- 

tego powtarzamy, że wiadomość ABC 
musi być zmyślona: 

b) magnaci polscy często składali 

iary Stolicy Apostolskiej. Być może, zc 

darów, złożonych swego czast 

Watykanie, znajdują się ofiary tegoż 

Kazimierza lwa Sapiehy: Ałe gobeliny 

złożuje zostały Katedrze wileńskiej. Ta- 
ka była wola ofiarodawcy, którą szanuj 
zawsze obyczaj katolicki. To jakby vo- 
tum, zawieszone w Ostrej Bramie. Czy 

także może być sprzedane na roboty re- 
montowe, prowadzone przez Kurję? 

5) Była mowa o rządzie. Oczywiś- 

cie, że będziemy tu atakowali także 

rząd, oczywiście, że rząd tu także za- 

winił. Zawinił, bo udzielił pozwolenia. U- 

dzielił tego pozwolenia zresztą nie pre- 
mjer, lecz minister oświaty, co z włas- 
nych jego ust usłyszałem. W podobnym 

wypadku znalazł się przed rokiem ir. 

Branicki. I jemu także chodziło o remont 
cennej pamiątki, mianowicie pałacu w 
Wilanowie. A jednak rząd mu pozwo- 

lenia nie dał, więcej: dywan zabrał, go- 
tówki nie wypłacił, a tylko zaliczył па 
zaległe podatki. Tego w stosunku do Ku- 
rji rząd zrobić nie może, bo większość 

dochodów kościelnych opodatkowana” 

nie jest. Bynajmniej zresztą nie zachęca- 

my rządu, aby w tym wypadku postąpił 

analogicznie do sprawy Branickiego. 

Ale pozwolenie na wywóz, udzielone 
zostało niesłusznie, z wyraźnem zapo- 

znaniem interesów kulturalnych Wilna i 
musimy imieniem tych interesów doma- 

gać się od rządu, aby zezwolenie to cof-- 

nął. Nawiasem mówiąc, pośpieszność u- 
dzielenia tego zezwolenia wbrew zdaniu 
urzędów konserwatorskich, wskazuje na 
specjalną chęć rządu zastosowania 'się'do 
życzenia Arcybiskupa. W innym wypad- 
ku ta chęć byłaby zapewne chwalebaa, 

tutaj połączona jest ona z krzywdą Wilt- 
na. Cat. 
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Protest przeciw wyborom do 
Sejmu w okręgu wileńskim 
W poniedziałek dnia 23 bne. Sąd Najwyż- 

szy rozpatrywać będzie cztery protesty przeci 
wko wyborom do Sejmu w okręgu nr. 63 — 
Wilno (miasto i powiat) zgłoszone przez 
Wiesława Korzeniowskiego i in., Franciszka 
Stążowskiego i Jerzego Dobrzańskiego, Ed- 
warda Jankowskiego i in., oraz Romualda О- 
gonowskiego i in. 

Z okręgu wileńskiego weszli do sejmu po- 
słowie: Aleksander Prystor, Stefan Brokowski, 
Bronisław Wędziagolski, i Jan Tyszkiewicz z 
BBWR oraz Wacław Komarnicki z Klubu Na- 
rodowego. 

Wszystkie cztery zgłoszone protesty refero 
wać będzie sędzia E. Krotowski. (ISKRA) 

  

JUGOSŁOWIAŃSKA PARA KRÓLEW- 
SKA W RUMUNII 

BIAŁOGRÓD. (PAT. Król Aleksander 
'wwaz z królową Marją wyjechali dzisiaj 
do Sinaja z oficjalnemi odwiedzinam 
króla mumuńskiego. Królowi towanzyszy 
minister spraw zagranicznych, 

BIAŁOGRÓD. PAT. Zgodnie z par. 40 
konstyitucji, podezas pobytu króla Alek- 
sandra w Rumunji najwyższą władzę bę- 
dzie Sprawowaa rada ministrów. Mini- 
stra spraw zagranicznych będzie zastę- 
pował mnister: bez teki Kramer. 

„ARC-EN-CIEL“ 
PARYŽ. PAT. „Arc-en-ciel“  wskutek 

niepomyślnych warunków  attimosferycz- 
nych lądował wi Pelotas, skąd wyleciał w 
dalszą drogę o godz, 7.20 (czas lokalmy), 

Dziś о godzinie 11.44 (czas lokalny) „Are- 
en-ciel“ wyjlądowałł 'w: Buenos Aires. 
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lody Oojea 
WARSZAWA (tel. własny). — We- 

dług naszych wiadomości ustałone zosta 

ło, że wojewodą wileńskim zostanie p. 

Jaszczołd, obecny wojewoda w Łodzi. 

Pan Jaszczołd był członkiem polskie 

go Komitetu za czasów okupacji. Z Wi- 

łoszeń. i 

  

PRZEDSTA 
› NANUWICZE — ul. Szeptyckiego — A. i 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. | 
GRODNO — Ksiegarnia 1-wa „Ruch“. 
HORODZIEį — Księgarnia Kol. „Ruch“ 
KLLCK — Sklep „jedność” 

Suwalska 13 — S. Mateski. 
— Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 
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Terminy druku mogą być przez do miejsca. 

odd Qileńsk 
leńszczyzną związany jest także przez 
małżonkę z domu  Malinowską. jest to 

jeden z najwybitniejszych administrato- 

rów w Polsce, człowiek o wybitnie lojal- 

mym i prawym charakterze. 
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Obchūd rocznicy powstania styczniowego 
w Warszawie 

WARSZAWA PAT. — W dniu 22 b. 
m. z okazji 70-ej rocznicy powstania 
styczniowego, zostało odprawione uro- 
czyste nabożeństwo w katedrze św. Ja- 
na przez ks. prałata Mauersbergera, w 
obecności Pana Prezydenta Rzeczypospo 
litej, rządu in corpore, generalicji, przed 
stawicieli władz  administracyjnych i 
komunalnych, wyższych urzędników pań 
stwowych oraz weteranów 1863 r. 

Po odprawieniu mszy ks. Mauersber + 
ger wygłosił podniosłe kazanie. Po na- 
bożeństwie w katedrze weterani ze sztan 
darem przemaszerowali na plac Zamko- 
wy, gdzie zajęli miejsca na trybunie pod 
kolumna Zygmunta. Obok stanęła gene- 
ralicja, Oraz przedstawiciele władz ad- 
ministracyjnych. 

O godzinie 10.30 rozpoczęła się przed 
weteranami defilada, w której wzięły u- 
dział kompanje honorowe 21 p. p., 30 
pułku strzelców kaniowskich 36 p. p. 
Legji Akademickiej, szwadron 1 puiku 
szwoleżerów im. Józefa Piłsudskiego w 
szyku konnym, baterja 1 DAK imienia 
Bema itd. 

Następnie uformował się pochód, któ 
ry ruszył ulicami miasta. Na ul. Smolnej, 

  

Dolnej nr. 3, przed domem, w którym 
mieszkał i był aresztowany Romuald 
Traugutt, dyktator powstania, odziały u- 
stawiły się frontem do gmachu. 

W międzyczasie delegacja wetera- 
nów udała się na Zamek, gdzie wręczy- 
ła p. Prezydentowi jubileuszowy krzyż 
70-lecia powstania styczniowego. 

Prezes Stowarzyszenia Wzajemnej 
Pomocy Uczestników Powstań weteran 
Stankiewicz wygłosił do Pana Prezyden 
fa stosowne przemówienie. 

Na ul. Smolnej pani _ Marszałkowa 
Piłsudska dokonała odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej, poczem gen. Rydz - Śmig- 
ły wygłosił przemówienie, w którem od 
dał hołd Romualdowi Trauguttowi, nie- 
złomnemu bojownikowi o wolność. 

Po uroczystości odsłonięcia tablicy 
pochód udał się do Belwederu celem zło 
żenia hołdu Marszałkowi Piłsudskiemu. 
Weterani przyjęci byli przez Marszałka 
w otoczeniu rodziny. Pan Marszałek w 
przeszło półgodzinnej pogawędce wypy- 
tywał weteranów o przejścia z ich życia, 
niezmiernie żywo interesując się prze- 
szłością. 

10 — Księgarnia T-wa „Ruch* 

uł. Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiego. 
DEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N.ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

"mową ministra Pierackiego, 

  

WICIEL 
Łaszuk. 

OSZMIANA — 

WOŁOÓŻYN — 

nie Ż-ej i i S-eį gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty 
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STWA: 
DRUJA — Kowkin. 

Księgarnia Spółdz. Naucz, 

PODBRODZIE — uł. Wiłeńska 15 T. Gurwicz 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Rach* 

SŁONIM — Księgarnia J. Ryppa ul. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY —— M, Lewin — Biuro gazetowe ui. 3 Maja 3 

iewicza 10. 
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Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Rach”. 

  

KRONIKI SEJMOWE 
MINISTER PIERACKI, KURTUAZJA WOBEC NIEWIDOMEGO.  USŁUŻNY 

KOMUNISTA. DZWONEK PANNY JAWORSKIEJ GODZI UCZONYCH. WIELKIE 

PETRAŻYCKI 

Rozpoczął się ten dość ożywiony ty- 
dzień sejmowy, doskonałą, jak zawsze 

człowieka, 

mającego w sobie materjał na prawdzi- 
wego męża stanu. Jest to człowiek o sil- 
nym charakterze, silnych nerwach, do- 
brze rozumiejący czego chce, a czego 
nie chce, nie noszący głowy w mgławi- 
cach. Jego mowa zawiera tylko jeden u- 
stęp, z którym nie możemy się zgodzić. 
Powiedział o konieczności jednolitego 
ustroju samorządowego, chociaż kilka 
zdań dalej, już mówi o wielkiej rozpię- 
tości stosunków społecznych i  kulu- 
ralnych w różnych dzielnicach Polski. 
Ale to już szablonowość warszawska, 
prawdziwe przekleństwo nastrojów na- 
szej stolicy, oddziaływuje tak na tego, 
tak pod każdym innym względem inie- 
ligentnego i logicznego ministra. W 
Warszawie nikomu do głowy nie przy- 
chodzi wyciągnąć z tej „wielkiej rozpię- 
tošci“ naszych dzielnic logicznego wnio- 
sku, ten wniosek logiczny džwieczalby 
w Warszawie oryginalnie, a miasto to 
ma straszną wadę: wszystko co jest ory- 
ginalne, wydaje się tam śmieszne. Jest 
to wada, która ciąży fatalnie nad roz- 

wojem myśli. Gdyby psychika społeczna 
Paryża posiadała tę wadę, Paryż nie 
byłby Paryżem. Odstępstwo od mody 
może ubiór człowieka czynić śmiesznym, 
ale nie może być śmieszny dowódca, 
który zmienia porządek marszu swoich 
kolumn, ani oficer, który na jakąś orygi- 
nalną koncepcję wskazuje, ani wynalaz- 
ca, który wpada na myśl, której nikt nie 
miał. 

  

BERLIN WIDOWNIĄ KRWAWYCH STAR( 
Bójki komunistów z hitlerowcami. — Barykady na ulicach 

2 z BERLIN PAT. — Przebieg nocy 
soboty na niedzielę był w Berlinie bar- 

dzo niespokojny. Starcia między komuni 

stami a narodowymi socjalistami powta 
rzały się w najrozmaitszych dzielnicach 

miasta. Wielkie zaniepokojenie wywoła- 

ło pojawienie się wkrótce po północy 

na ulicach dzielnicy robotniczej motocy- 

klu z przyczepką, z którego ostrzeliwa- 

no salwami z rewolwerów szereg lokali, 

uczęszczanych przez komunistów. 2-ch 

ciężko ranionych przechodniów  odwie- 

ziono do szpitała. Dotychczas nie wyśle- 

dzono sprawców napaści, ani nie zano- 

towano numeru motocykla. 

Większe rozmiary przybrały starcia 

w godzinach przedpołudniowych. We- 

dług dotychczasowych doniesień policyj- 

nych, naliczono kilkadziesiąt bójek mię- 

dzy komunistami a narodowymi socjali- 

stami, w których dochodziło do ostrej 

wymiany strzałów i padali ranni. Do 

godziny 4 po południu ranne zostały 22 

osoby, w tem 3 policjantów. Kilkanaście 

osób jest ciężko pobitych. Pozatem oko 

ło 70 sprawców starć, przeważnie komu 

nistów aresztowano. = 

Defilada szturmówek hitlerowskich 
BERLIN PAT. — Zapowiedziany па 

niedzielę przemarsz hitlerowskich oddzia 
łów szturmowych przez plac Buelowa i 
uroczystości nad grobem zabitego naro- 
dowego socjalisty Horsta Wessela, au- 
tora hymnu partyjnego, przybrały wiel- 
kie rozmiary. 

Od godzin południowych przeciągały 
ulicami miasta długie kolumny oddzia- 
łów szturmowych w  pełnem umunduro- 
wania z chorągwiami i orkiestrami. Do 
pochodów tych przyłączała się w ordyn 
ku ludność cywilna. Liczne samochody 
alarmowego pogotowia policyjnego” 
strzegły spokoju. 

Koepenicki. 
PRAGA PAT. — Ubiegłej nocy w Brnie 

Morawskiem grupa młodzieży, złożona w 
przybliżeniu z 10 osób, usiłowała dostać się 
do koszar jednego z miejscowych pułków pie- 
© 

     

  

Na czele tej grupy stał porucznik rezerwy. 
znany ze swego awanturniczego usposobienia. 
Udało mu się pociągnąć młodzież pod pretek- 
stem zebrania faszystowskiego. Kilku z nich, 
wdarłszy się przez mur, otaczający zabudowa- 

Cała dzielnica wokół placu Buelowa 
przedstawiała widok zupełnie wyjątko- 
wy. Policja, znajdująca się w najostrzej 

szem pogotowiu, odgrodzila szeregiem 
kordonów całkowicie dostęp do placu, 
Zamknięto również stację kolejki pod- 
ziemnej i opróżniono centralę partji ko 
munistycznej, w której znajdowała się 
bojówka złożona z 40 członków. Nadto 
zawieszono przedstawienie w znajduja- 
cym się na placu teatrze ludowym, gdyż 
bilety miały być wykupione przez komu- 
nistów, przygotowanych do kontrdemon 
stracyj. Wszystkim mieszkańcom okoli- 
cznych domów, zakazano otwierania о- 

  

ada w. Czechosłowacji 
nia wojskowe, podstępnie rozbroiło wartę, nie 
udało się im jednak zapobiec zaalarmowaniu 
wojska i policji, która zaaresztowała część 
napastników. 

Jeden z napastników został zabity, dwóch 
jest rannych. Pośród żołnieży jest dwóch ran- 
nych, jeden z nich ciężko.* в 

Dziecinna i nieodpowiedzialna ta akcja 
bez żadnego odgałęzienia jest jednomyślnie naj 
surowiej potępiana przez opinję publiczną. 

  

Wizyta komendanta 
WARSZAWA PAT. — W. drugim 

dniu pobytu w Warszawie członkowie 
estońskiego Kaitseliitu z gen. Roską na 
czele udali się do Cytadeli, gdzie odbył 
się przegląd bataljonu Związku Strzels- 
ckiego. Następnie goście estońscy udali 
się na plac Marszałka Piłsudskiego, —- 
gdzie w obecności władz wojskowych i 
strzeleckich, złożyli wieniec na grobie 
Nieznanego Żołnierza. 

W Modlinie zwiedzono centrum wy- 
szkolenia  saperskiego i przyglądano 
się ćwiczeniom tankietek, poczem udaro 

Kaitseliitu w Polsce 
się do Jabłonny. Tutaj goście, po przyję 
ciu defilady oddziału strzeleckiego, — 
zwiedzili pałac p. Potockiego, następnie 
zaś podejmowani byli obiadem przez go 

spodarza. i 
W czasie obiadu komendant główny 

Zw. Strzeleckiego płk. Rusin wręczył 
gen. Rosce dyplom honorowy Związku 
Strzeleckiego, pozostałym zaś gościom 
estońskim karabinki wyrobu krajowego. 
Podczas obiadu wygłosił powitalne prze 
mówienie p. Potocki, jako prezes miej- 
scowego Związku Strzeleckiego. 

  

kien i pojawiania się na balkonach. Od 
samego rana krążyły na przyległych uli- 
cach liczne patrole policyjne, uzbrojone 
w karabiny, oraz oddziały policji konnej. 
Posterunki policyjne ustawiono również 
na dachach domów, otaczających plac. 

Płac Buelowa został całkowicie opróz 
niony. Widać na nim było tylko patro - 
le poliyjne oraz pełniące służbę trzy sa 
mochody pancerne, zaopatrzone w kara 
biny maszynowe. 

Na ulicach, wiodących do placu Bue- 
lowa, któremi przechodziły oddziały 
szturmowe, gromadziły się tłumy ludno- 
ści robotniczej, wznosząc przeważnie о- 
krzyki z obełgami pod adresem narodo- 
wych socjalistów. Wielkie wzburzenie u- 
jawniło się nietylko na ulicach, lecz ró- 
wnież wśród zgromadzonych na dzie- 
dzińcach mieszkańców. Na ścianach do- 
mów wymalowano napisy tej treści: — 
„Zemsta za Różę Luxemburg i Karola 
Liebknechta”, „Precz z narodowymi so- 
cjalistami z placu Buelowa" itd, Z wie- 
lu okien zwieszały się czerwone flagi. 

Policja musiała wielokrotnie inter- 
wenjować w szeregu zajść, przyczem do 
chodziło do starć między demonstrujący 
mi hitlerowcami a policją. Szereg opor- 
nych aresztowano. Przemarsz oddziałów 
szturmowych przez plac Buelowa odbył 
się stosunkowo w porządku. Podobne 
zarządzenia ochronne policja podjęła ró- 
wnież koło cmentarza Mikołaja, gdzie 
znajduje się grób Wessela. W dzielnicy 
tej tłum przybierał wielokrotnie groźną 
postawę wobec demonstrantów i poli- 

cji, tak, iż oddziały policyjne wielokrot- 
nie musiały rozpraszać przechodniów, 
używając pałek gumowych. Wznoszono 
okrzyki przeciw policji oraz śpiewano 
międzynarodówkę. 

Właściwa manifestacja na cmentarzu 
św. Mikołaja, podczas której nastąpiło 
poświęcenie nagrobka, rozpoczęła się o 
godz. 2.30. W uroczystości wziął udział 
przywódca narodowych socjalistów Hit- 
ler, w otoczeniu całego sztabu, wraz z 
księciem Augustem Wilhelmem i gen. 
eppem. Hitler wygłosił przemówienie, 
podnosząc zasługi Horsta Wessela, jako 
twórcy hymnu bojowego narodowych 
socjalistów. Wśród złożonych na grobie 
kwiatów znajduje się między innemi wie 
niec od byłego kronprinca. 

Po zapadnięciu zmroku oddziaiy 
szturmowe przemaszerowały do pałacu 
Sportowego, gdzie urządzono wielką a- 
kademiję. 

Po przemarszu zniesiono kolumny" 
dokoła placu Buelowa. W świetle reflek- 
torów policja pełniła jednak nadal służ- 
bę, nie dopuszczając do gromadzenia 
się tłumów. 

Ale wróćmy do ministra Pierackiege. 

Logika, energja, inteligencja, odwaga. 
To są jego cechy. Pogłoski o jego ustą- 
pieniu wydają się nam niezrozumiałe. 

Czyż tak dużo posiadamy w Polsce ludzi 
łączących te cechy? Sądzimy, że ich po- 
łączenie w jednej osobie raczej rzadko 
się u nas spotyka. 

Endecja rozpoczęła system reklamo- 
wania się i wybijania się na plan pier- 
wszy drogą zajść i awantur, tak samo, 
jak stawiania awanturniczych i  pienia- 
ckich wniosków. Na drodze tej zdobywał 
laury na komisji budżetowej poseł ende- 
cki pułk. Arciszewski. Raz zagalopował 
się nawet bardzo brzydko, z odcieniem 
zdrady stanu. Potem się z tego wycofał. 
Ale pod adresem niewidomego inwalidy 
posła Wagnera rzuca zdanie: „Zbyt szu- 
nuję pańskie blizny, a zbyt mało pański 
rozum...* Jest to zdanie obraźliwe, ale i 
obrzydliwe jednocześnie. Znawcy  sto- 
sunków parlamentarnych przypuszczają, 

że zajścia te i awantury będą się mno- 

żyły, że endecy wobec tego, iż są w 
mniejszości i legalnie nic zrobić nie 
mogą, będą w ten sposób nie tracić 
czasu w parlamencie. Wątpimy, czy о- 
brażanie niewidomych może podnieść 
ich prestiż w kraju.. т 

Nie będę tu rozpisywał się o sprawie 
art. 49 Konstytucji, która była powodem 
najgorętszej w tygodniu ubiegłym dy- 
skusji na posiedzeniu plenarnem. Wyka- 
zaliśmy już latem na szpaltach naszej 
gazety, że sytuacja prawna jest zupełnie 
jasna, brzmienie art. 49 jest zupełnie wy- 
raźne. Nie wymaga on nawet żadnej in- 
'erpretacji, dość jest przeczytać go so- 
bie, aby zrozumieć, że pakt o nieagresji 
nie powinien był być przedkładany Sej- 
mowi dla uzyskania zgody sia r=%y'ika- 
cję. To też nawet tak świetny polemi- 
sta jak p. Stroński, wystąpił z mizernemi 
albo wprost niemądremi argumentaini, 
a p. p. Niedziałkowski i Czapiński wy- 
ražnie nie chcieli podejmować dyskusji 
na prawniczej płaszczyźnie. I inna cał- 
kiem okoliczność była w tej dyskusji 
najciekawsza. Oto komunista Rosenbeg 
zabrał także głos i atakował raczej 
nie rząd, ale  endeków  Oczywiś- 
cie rządowi także dostało się od „faszy- 
stów i militarystėw“,, to byla ta część 
przemówienia tradycyjna, której prawi 
można nie liczyć.  Pozaten: 
strzał tej elokwencji, jakby w 
kart Urke-Nachalnika, padło p 
sem endeków.Czego to dowodzi?—Oczy 
wista, że ta narzucająca się usłużność 
Rosenberga wskazuje, jak dalece rząd 
sowiecki dba o pakt o nieagresji. Poza 
blufiem sowieckim w Moskwie panuje 
strach, a myśl oderwania Polski od po- 
lityki ogólno-europejskiej budzi tam en- 
tuzjazm. Swoją drogą dziwne są te sio- 
sunki, które sprawiają, że w Sejmie je- 
dnego państwa na prawach pełnopraw- 
nych członków, zasiada 5 przedstawicieli 
innego państwa. 

Potem sprawa akademicka. Na sobot- ' 
niem posiedzeniu sejmowej komisji 0- 
światowej stawili się „eksperci* p. p. 
rektorowie wyższych uczelni i inni u- 
czeni. Trochę przerywali sobie nawza- 
jem, tak, że przewodnicząca komisji mu- 
siała powstawać i dzwonkiem swoim 
uspakajać uczonych. Licznie zebrani po- 
słowie i senatorowie konstatowali, że 
dyskusje pomiędzy uczonymi toczą się 
w taki sam sposób, jak dyskusja pomię- 
dzy parlamentarzystami. Pro. Kutrzeba 
w sposób rzeczowy, chociaż od czasu 
do czasu trochę krotochwilny, właśnie 
na tyle i w tym czasie, by słuchaczy 
nie znużyć, uzasadniał, że o istnieniu ka- 
tedr powinny decydować profesorskie 
grona uniwersyteckie. Proi. Wałłek - 
Czarnecki w przemówieniu, nie pozba- 
wionem akcentów uczuciowych, podna- 
sił, że właśnie korporacyjność profesor- 
ska wychodzi czasem na złe nauce. Cyto 
wał przykłady, że najznakomitsi nasi hi- 
storycy, jak Tadeusz Korzon, jak Lud- 
wik Kubala nie otrzymywali katedr, że 
prof. Baudouin de Courtenay został wy- 
pędzony z Krakowa. Nie zacytował naj- 
jaskrawszego w tej dziedzinie przykła- 
du. Oto prof. Petrażycki, światowej sła- 
wy uczony, największy myśliciel, Petra- 
życki, którego imię zrosło się z wyraza- 
mi „encyklopedja prawa”, kiedy zjechał 
do Warszawy, to nie dostał kate- 
dry swojej nauki. Poprzestać musiał 
na katedrze monograficznej, bo en- 
cyklopedja prawa była „zajęta* od „kil- 
ku lat“ przez p. Eugenjusza Jarrę, wy- 
kładowcę o dziesięciorzędnej wartości. 
Względy „koleżeńskie* zagórowały nie- 
tylko nad wstydem i  przyzwoitością, 
ale nawet nad poczuciem Śmieszności. 

Cat. 

awie    

   

ięcej 

  

1 adie--



а 

0d zbója Sołowieja 
do cara iwana Groźnego 

Bardzo ciekawy wieczór zorganizowała w 
dniu 20 bm. Sekcja Literacko - Artystyczna 
Wileńskiego Towarzystwa Rosyjskiego. 

Literaci rosyjscy, zgrupowani w tej Sekcji 
pod przewodem poety, tłumacza wieszczów 
polskich i wnikliwego krytyka literackiego p. 
D. Bochana, poświęcili wieczór „bylinom* ru- 
skim. Zachętą do tego tematu stały się druku- 
jace się obecnie przekłady Tadeusza Łopalew- 
skiego. 

Literaci rosyjscy i miłośnicy literatury ro- 
syjskiej zechcieli poznać przekłady i porów- 
nać je z oryginałem. 

Pan D. Bochan wystąpił z doskonale zbu- 
dswanym reieratem o bylinach, wykazując 
gruntewną znajomość literatury przedmiotu i 
zdolność do subtelnej analizy. Później artysta 
dramatyczny p. ]. Popławski przeczytał szereg 
urywków z przepięknych bylin ruskich, pod- 
kreślając ich wspaniały rytm wewnętrzny i nie 
zwykią obrazowość. Artysta niepotrzebnie tyl- 
ko akcentował archaizmy fleksyjne, które mog 
ły zdezorjentować ludzi, nie znających grama- 
tyki starocerkiewnosłowiańskiej i nie pamię- 
tających o tem, że w bylinach  przechowaiy 
się ślady najstarszych form i samogłosek no- 
sowych. 

Potem udzielono głosu naszemu wileńskie- 
mu poecie. 

Sytuacja jego była nie do pozazdroszcze- 
nia: byliny w artystycznej interpretacji p. Po 
pławskiego wykazaiy taką głębię i potęgę <- 
posu ruskiego, brzmiały tak dostojnie i czaru 
jąco, tak: olśniewały bogactwem języka, —że 
trudno było sobie wyobrazić, jak mógł się wy- 
wiązać ze swego zadania sumienny tłumacz. 

Bo i jak tłumaczyć te wspaniałe klechdy 
ruskie? Czy należy zastosować język staropo! 
ski, czy język współczesny ozdobić tylko sze- 
regiem archaizmów, czy też dać mowę współ 
czesną? Czy dać biały wiersz, czy też wpro- 
wadzić rymy?... Wiele się nasuwa pytań i wąt 
pliwości. 

Tadeusz Łopaiewski wprowadził 
zastosował język współczesny. 

Potraktował przekład w sposób twórczy, 
dążąc przedewszystkiem do ścisłego odtworze- 
nia ducha klechd ruskich i nie dając się ulec 
sugestji formy, której ścisłego odpowiednika 
w języku polskim znaleźć niepodobna. 

Łopalewski, jako tłumacz bylin, pokazał pa 
zur poetycki — i to nie byle jaki! Przekład 
uderzał doskonałością formy, połączonej z nie- 
zwykle subteinem odczuciem i odtworzeniem 
ducha bylin. Nie był to najściślejszy przekład, 
ałe napewno był to najtratniejszy przekład!... 

Po ukazaniu się książki będziemy mieli sposob 
ność uważniejszego przyjrzenia się przekia- 
dom, obecnie można tylko złożyć poecie szcze 
re gratulacje i stwierdzić, że entuzjastyczne 
przyjęcie przekładów przez inteligencję rosyj- 
ską wydaje się nam całkiem uzasadnione. 

W. drugiej części wieczoru wystąpiła, jako 
śpiewaczka, pani Irena Narkowiczowa posiada 
jąca piękny, dobrze wyrobiony głos, zaś p. i. 
Popławski podzielił się swemi uwagami ua te- 
imat wystawienia w teatrze Wielkim „Cara 
iwana Grožnego“... f 

P. Popławski, artysta, miający poza sobą 
czterdzieści lat pracy scenicznej i specjalnie 
się interesujący postacią Iwana Grožnego, kto- 
rą wielokrotnie odtwarzał w sztukach różnych 
autorów rosyjskich, — miał coś-niecoś do pu 
wiedzenia z ckazji wileńskiej inscenizacji. 

Uwagi starego rosyjskiego artysty byiy nie 
zmiernie ciekawe. frzeba odrazu podkreślić, że 
p. Popławski z uznaniem odezwał się o po 
mysłowycii dekoracjach p. Makojnika, wytyka 
jąc tylko drobne usterki, w rodzaju i 
nia obrazu św. nad drzwiami  wejściowemi. 
Więcej uwag odnosilo się do usterek reżysera, 
— tu p. Popiawski wykazał gruntowną znajo- 
mość epoki cara iwana i panujących wów- 
czas zwyczajów i obyczajów. 
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Co do gry stów, poczucie solidarności 

koleżeńskiej nie pozwoliło p. Popławskiemu na 
kryt ów csób (o Bo Godunowie 
zresztą odezwa: się p. -Popiawski niemal en- 
tuzjastycznie!) — to też ograniczył się On 

szystkiem do zademonstrowania, jak 
poszczegó fragmenty roli cara Iwana 28 
sztuki A. i a wyglądają w og'ino przy- 
jętej interpretacji rosyjskiej. 

Artysta, znający napamięć 
kował poszczególie sceny i, »' przyznać, 
„— bez charakteryzacji, ubrany w pespolitą 
marynarkę, — był chwilami tak prawdziwym 

carem fwanem, że aż budził grożę i strachl.. 

Zdumiewająca jest mimika p. Pusiawsk ego, 
naprawdę jakby stworzonego do roli Grożne- 

go!... 

Mimowoli powstawała myśl: jak byloLy 
dobrze, gdyby dyr. M. Szpakiewicz zaar:ga 

wał p. Popławskiego chociażby na parę “ 

„ow. Każdy, kto już widział „Cara iwana 

niezawodnie pośpieszyłby zobaczyć sztukę po 

raz drugi, aby poznać interpretację i grę ro 

syjskiego artysty; kto zaś nie widział sztuki, 

również byłby zaciekawiony. Gdyby język pol 

ski sprawiał artyście pewną trudność, mógłby 

ox cpracować po polsku tylko dialogi, wygla- 

zając monologi po rosyjsku. : : 

ara Iwana“ trzeba utrzymać na SCENIE 

iej. Jest to sztuka, którą powinna po- 
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39 BETONO 

W niedzielę 22 bm. przedstawiciele 
włądz i duchowieństwa oraz członko- 
wie Komitetu Ratowania Bazyliki z 
JI. EE. ks. Metropolitą R. Jałbrzykow- 
skim, Biskupem K. Michalkiewiczem i 
Panem Wojewodą Z. Beczkowiczem na 
czele, dokonali oględzin trzonu betono- 
wego, będącego 
wytrzymałości i 
wych, zakładanych pod portykiem. 

środkiem kontrolnym 
spoistości pali betono- 

Fachowych wyjaśnień udzielał p. 
inż. K. Matusewicz, dyrektor firmy Lein 
pickiego, która prowadzi roboty. 

Jak wiadomo, pod każdym filarem 
portyku stanie po osiem olbrzymich że- 
lazobetonowych pali, które stworzą moc- 
ią podstawę, dotykającą gruntu trwałe- 
go i 
skórnej. 

nieczułą na działanie wody pad- 

Wiercenia dokonywane są do głębo- 
kości 14 metrów, czyli pod ziemią będą 
się znajdowały 
mien! 

słupy wielkości kolu- 

Grunt został dokładnie zbadany. Na 
głębokości 4.15 mtr. znajdują się stare 
fundamenty portyku, do 6,70 — t. zw. 
humus, czyli błoto roślinne, do mtr. 7,60 
— Žwir, i 
sek zailowy, do mtr. 10.50 
szczysty, do mtr. 14 — ił bardziej trwa- 
ły... 

kamienie, do mtr. 9. — pia- 
— ił pia- 

Wobec nowozakładanych _betonc- 
wych pali śmieszną zabawką wydają się 
drewniane pale, na których dotychczas 
trzymały się fundamenty i 
przewyższały 2,5 mtr! 

które nie 

Anegdoty 
Były prezydent Stanów Zjednoczonych Coo: 

ńdge nie lubił towarzystwa. Czuł się najlepiej 
w samotności. Przylgnął do niego przydoinek 
„milczący*. Gdy występował publicznie, mówił 
rzeczy jedynie najniezbędniejsze. W pożyciu 
dosiowem zachowywał się podobnie. Po ори- 
szczeniu Białego Domu pisywał artykuły do ga 
zet, które uchodziły za szczyt zwięziości. On 
także przed 12 laty napisał 
Zjednoczonych w 500 wyrazach. To sensacyj- 
ne dzieło wyrył na skalistem zboczu góry Rusi 
moore rytownik Gutson Boryłum. Każda lite- 
ra osobliwej książki „w naturze” 
metr wysokości. Dzieje Stanów Zjednoczonych 
od roku 1776 zostały przedstawione w naj- 
żwięźiejszym zarysie, przez człowieka, który 
nie znosił wielomówności. „Miodość* historja 
Ameryki Północnej, 
zmieścić w kilkuset słowach — czy znaiaziby 
się jednak rekordzista, który potraliiby 
nać tego w stosunku do tysiącietnich 
Polski? 

historję Stanów 

posiada 1 

można było osiatecznie 

  

oko- 
jów d 

  

  

Prezydent Coolidge nie miał żadnych preten 
syj, aby w towarzystwie uchodzić za biyskotl 
wego causeur'a. Odpowiadał zazwyczaj nono 
sylabami i 
zanim odpowiedział na pytanie. Często z 102- 
mówcą załatwiał się wypowiedzeniem jednego 
sitowa. 

długo trzeba było nieraz czekać, 

Kiedy kadencja jego prezydentury minęia, 
wracał w zacisze życie prywatnego bardzo u- 
cieszony. Powiedział wtenczas: „Nareszcie za- 
zmam spokoju'. Kiedy osobisty jego sekrętarz 
zapytai bylego więźnia w Białym Domu, 
czem polega ten tak upragniony przez niego 
spokój, odpowiedział w trzech słowach: „Sa- 
motność i 

na 

milczenie". 

Podczas pewnego zebrania towarzyskiego 
obok prezydenta usadowiła się młoda, eleganc 
ka daima, bardzo wesola i 
deseru zwróciła się do niego, szepcząc miu w 
ucho krotochwilnie: „Panie prezydencie, zrób- 
my zakład, jeżeli podczas dania powie pan pre 
zydent więcej niż 50 słów, wygrywam zakiad, 
W przeciwnym razie przegrywam*. 

gadatliwa. Podczas 

Coolidge, zwracając się z uśmiechem do 
wesołej damy, powiedział „Przegrana”. 

Miiczał uparcie aż do końca dania, mimo 
wszystkich nagabywań, 
GDABOZÓRAKCAOO WA (A SAS BSS 

młodzież szkolna i szersze warstwy pu 
ości. Ale musi być znałeziony „prawdzi 
car Iwan. 

Doskonale zorganizowany wieczór rosyj- 

  

skiej Sekcji Literacko - Artystycznej, który po 
prowadził słuchaczy od zbója 
cara Iwana, dobrze świadczy o poziomie zain- 
teresowań i 
też zachęca do złożenia im życzeń dalszej о- 
wocnej pracy. 

Sołowieja do 

kułturze członków Sekcji; — to 

W. Ch. 

OSTATNIE ECHA „KRWAWEJ NIEDZIELI” 
Mija akurat lat dwadzieścia csiem. Pi- 

sano o niej i mówiono dużo i długo, a na- 

wet po wojnie światowej stała się ona te- 

matem filmu, który pod efektownym tytu- 

łem: „pierwszy strzał w carat" obiegł 

wszystkie ekrany Europy. 
Niedziela 9-go stycznia 1905 r. (st. 

styl) w Petersburgu nie była pierwszym 

strzałem w chwiejące się fundamenty Im- 

perjum. Strzałów tych już przedtem było 

sporo, niemniej jednak niedziela 9 stycz- 

nia, była jaskrawym wstępem, czemś w ro 

dzaju podniesienia kurtyny do zdarzeń ie- 

wolucyjnych 1905 r. Istnieje obszerna li- 
teratura zarówno historyczna, jak pamięt- 
nikarska, wyczerpująco oświetlająca ów- 

czesne wypadki. Otwarcie tajnych archi- 

wum ochrany i departamentu policji po 

rewolucji październikowej również odsło 

nito. nie jedną zagadkę Wszyscy 

niemal dygnitarze rosyjscy, w ten lub in- 
ny sposób, związani z tym okresem dzie- 
jów, pozostawili swe wspomnienia, zapi 
ski, lub pamiętniki, tem cenniejsze jako 
materjał historyczny, że pisane w warun 

kach, w których mogli pozwolić sobie 
na szczerość nie będąc więcej zobowią- 

zani do przestrzegania tajemnicy pań-- 

stwowej, ponieważ państwo, którego byli 
reprezentantami, należało już do histo- 

rjl. Właśnie ostatnim z tej serji bezpo- 
średnich aktorów owych wypadków jest 
b. szef ochrany w Petersburgu w latach 
1905 — 09 gen. Gerasimow. Wspom- 
nienia jego drukowane na łamach „Ber- 
liner Illustrierte Zeitung”, są jakby ostat 
niem echem wydarzeń rewolucyjnych, 
które były generalną próbą przewrotu, 
jaki nastąpił po latach dwunastu. 

Gen Gerasimow z tytułu swego urzę 

du był nietyłko najbliższym obserwato- 

rem wypadków, był on również ich czyn 

nym uczestnikiem. jego ideałem policyj- 

nej walki z organizacjami wywrotowemi, 

było otoczenie ich taką opieką, aby każ 

dy krok, każde posunięcie było wiadome 

ochranie i władzom policyjnym. Giera- 

simow był przeciwnikiem  aresztowywa- 

nia głównych kierowników terroru, uwa 
żał bowiem, że zaraz po ich osadzeniu 
w więzieniu, znajdą się następcy, wśród 
których nie będzie miał swego agenta i 
wskutek tego będzie pozbawiony oświe 
tlenia od wewnątrz. Centralne komitety 
organizacyj rewolucyjnych trzeba było 
jakby nakryć szklanym kloszem, niecn 
tam sobie dyskutują, układają plany i 
t.p. z chwilą jednak gdy jakakolwiek gru 
pa wydostaje się nazewnątrz w celu za- 
machu, urządzenia laboratorjum dynami- 
towego, lub drukarni, wówczas należy 
ia niezwłocznie unieszkodliwić. W tym 

celu do władz centralnych  organizacyj 
rewolucyjnych starał się Gierasimow 
wpakować swego informatora. Jednym 
właśnie z takich tajnych agentów, oświe 

tlających życie i działalność rewolucjo 

nistów od wewnątrz, miał być bohater 

„krwawej niedzieli" pop Grzegorz Ha- 
pon. 

Gierasimow dokładnie opisuje prze- 

bieg wypadków 9-go stycznia I  poźnićj 

szą rewolucyjno-policyjną karjerę Hapo- 

na, do którego, jak twierdzi, nie miał 

zaufania i sceptycznie oceniał możli- 

wośći informacyjne byłego popa, na słu 
żbie w ochranie. 

„Krwawa niedziela* stworzyła imię 

Haponowi. Nieznany, skromny duchow- 

$ 

WYCH PAL! 

już podtrzymuje portyk Bazyliki 
Czternaście metrów i dwa i pół;, 

beton, wprowadzany pod ciśnieniem 10 
atmosfer, i drzewo, —— czy potrzebne 
są komentarze? 

39 potężnych betonowych pali już 
podtrzymuje portyk Bazyliki, — jeszcze 
dziewięć i część robót będzie zakończo 
na. Stanie się to w połowie lutego. 

Ale musimy pamiętać, iż do końca 
jest jeszcze bardzo daleko!.. Nietylko 
portyk jest zagrożony: w murach Bazy- 
liki zaznaczyło się do 150 pęknięć, je- 
den z wewnętrznych filarów trzyma się 
niemal cudem, — tak jest popękany. Po- 
trzebne więc są daisze wysiłki, no i dal- 
sze oliary!.. O tem pamiętać wciąż mu- 
simy! 

Wyjaśnienia, jakich udzielali zebra- 
nym p. p. inżynierowie K. Matusewicz i 
Wąsowicz wymownie i przekonywająco 
świadczyły o bardzo umiejętnem kierow- 
nietwie robót i o bezwzględnie suniizn 
nem wykonaniu robót. Kontrolny rdzeć 
betonowy rozpraszał wszelkie obawy, 
dotyczące 'ewentualnej małej siły pali he 
tonowych: osiem betonowych pali pod 
każdą kolumną wytworzą prawdziwą 

skałę! 
Ale jeszcze raz: do końca robót je- 

szcze daleko. Wzmocnienie portyku jest 
zaledwie szóstą częścią wszystkich za- 
projektowanych robót. 

Hasło: „Ratujmy Bazylikę!" — po- 
no brzmieć głośno i 

w sercach Wilnian!. 
wi 
ech: 
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Inaym znowu razem uczestniczył w pewnej 
uroczystości religijnej. Żona jego pozostała w 
domu. Gdy powrócił, prosiła go, aby opowie- 
dział jej 0 wrażeniach, jakie wyniósł z kościo 
ła. Wywiązkła się cnarakterystyczna rozmowa: 

— Czy pastor miat dobre kazanie? — za- 
pytała Grace. 

ak , — odrzeki pan Coolidge. 
— Na jaki temat mówił? 
— Grzech. i 
— Och! mowit o grzechu? -Musiało to być - 

bardzo interesujące... A jakie stanowisko za- 
jął wobec tego problemu? 

-— Był temu przeciwny. Ja też. 
W czasie jazdy propagandowej, jaką od- 

był swego czasu po Ameryce z narty b. pre- 

mjer Aleksander Skrzyński, został cn zaproszo 

ny na obiad do Białego Domu. 

BETA = 

   

    

   

  

zakończono w Ko 
nad prelimi- 

minarzem budżetowym _ Ministerstwa Spraw 

Wojskowych. Przed posiedzeniem Komisji od 

był się na dziedzińcu garażowym Sejmu pc 

W dniu wczorajszym 

misji Budżetowej wielką debatę 

kaz czołgów, samochodów i motocykli, uzy 

wanych w naszej armji, a wyprod ukowanych. 

w -zakładach krajowych. Pokaz ten wzbudzi: 

ny więzienny i prezes robotniczego kół 

ka dobroczynności, zawiązanego za Wie- 

dzą i zgodą władz, po 9-tym stycznia 

stał się osobistością znaną w całej Eu- 

ropie. Wówczas, gdy szedł na czele tłu- 

mu, był niewątpliwie najzupełniej szcze- 

ry w swych przekonaniach i wierzył 

sam w powodzenie swej misji dotarcia 

do cara, Niema najmniejszych danych, 

aby przypuszczać, że już wówczas dzia- 

łał Hapon jako agent prowokator i dla- 

tego trudno zrozumieć, czem zostały wy 

wołane strzały do manifestacji robotni- 

czej, idącej z ikonami i portretami cara. 

Pozostanie na zawsze nierozwiązaną 

zagadką, czy strzały do manifestacji 

robotniczej, o której wiedziały zawczasu 

władze, były fatalnem nieporozumieniem, 

czy też była w tem czyjaś świadomie kie 

rująca ręka. Pamiętniki gen. Gierasinio- 

wa jak to zobaczymy niżej 

nie dają pod tym względem żadnego 

wyjaśnienia, raczej opis tych wypadków 

skłania do przypuszczenia, że „krwawa 

niedziela* w Petersburgu była wynikiem 

nieporozumienia i przesadnie pojętej 

gorliwości. 
W niedzielę, 9-go stycznia rano — 

opisuje gen. Gierasimow — z fabrycz- 

nych przedmieść Petersburga, ruszył w 

kierunku pałacu Zimowego liczny tłum 
robotników, kobiet i dzieci. Na czele wy 
soko niosąc krzyż szedł pop Hapon, a 
obok postępowali pop Wasyli i znany 
rewolucjonista, członek organizacji bojo 
wej eserów Piotr Rutenberg, późniejszy 
bliski współpracownik Kiereńskiego, a 
obecnie kierownik wielkiej elektrowni w 
Palestynie. Za nimi szło kilkunastu robo- 

tników z portretami cara, ikonami i krzy 

żami. Hapon prowadził tłum, który zaa- 

gitował tem, że dotrą bezpośrednio do 

„białego cara* i jemu złożą swe żale i 

głośne budzić 14 

CZOŁGI PRZED SEJM 
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Zebranie protestacyjne 
W sobotę dnia 21 stycznia odbyło się 

w fokalu Związku Literatów  zebramie 
protestacyjne, zwołane przez Radę Wileń- 

slkich Zmzeszeń Antystydzaydh, pod ha- 

    

słem: „Czy no odda gobeliny ?** 

Po zagajjei zebrania przez prof, .. 
Slendzińskiego jalko prezesa Rady i re- 
feracie prof. Morelowskiego (z przezro- 
czami) 0 walntościi i zmaczeniu gobelinów 
wileńskich, które mależą do  Inajeenniej- 
Szych z epoki 1650 — 1710, prof. Slen- 

dziński zaprosił ma przewodniczącego p. 
mim. W Słianiewieza, kltóry — po ukon- 

ify jū waniu się prezydjum, udażelił gło- 
su mówcom. 

P. Witold Hulewicz wyjaśmił  stano- 
o Rady w sprasie gobelinów. Rada 

'wiaża, że stamiowią one własność publi- 
ą i są objektem zabytkowym, a jalko 

ie piodlegiają ochronie. Rada wierzy, 

I eństwo jpotnafi obronić je. 
Prof. M. Limanowski zazmacza. że go- 

bellny są damowizną  Kazimiemza Leona 
Sapiehy i imolę ofiarodawcy należy Sze- 

nować. Niętyjiko więc piwinmo nam cho- 
dzić © werktości masiterjalne i artystyczne 

now, ale o pewną zasadę moralną 
aixuszenie byttoby zbrodnią. 

P. J. Hoppen widzi w gobelinach i re- 

litowję i źródło + mień  artystyeznych, 
dla: artystów w skich szczególnie waż- 
ne i cenne. Sprzedaż ich byłaby miepo- 

wetowaną stratą dla axltygtów. 
f. Glaser występuje w obronie 
Arybiskupa, któremu przedewszy- 

stlkiem chodzi 0 ratowanie bazyliki. 
Jego Fkskcelencja mie zamierza bynaj- 

wyzbywać się natychmiast gobe- 

izie ostatecznej po- 

je edlem uzyskania 
bazyliki, Rzeczą więc 

   

              

  

  

   

  

   

   
    

     
   

      

     

  

   

    

  

  

ielkim Milczku” 
Wszyscy znający wymowność polskiego dy 

piomaty i małomówność amerykańskiego pre 
zydenta byłi niesłychanie zdziwieni, gdy obiad 
tóry rozpoczął się upartem milczeniem obu— 

konczył Się coraz częstszem nawiązywaniem 
rozmowy ze strony prezydenta. 1:r, Skrzyński 
milczał w tajemniczy i niezrozumiały sposób. 

Wreszcie wstano. Po kilku minutach spo- 
dziewano się, że prezydent, jak to miał we 
zwyczaju, poprostu odejdzie pierwszy i że 
na tem się wszystko skończy. Prezydent jed- 
nak słedział, wreszcie powstał i rzekł: 

— €zy pan nie przeszedłby się ze mną? 
— Mogę. — I can —odpowiedział dosłow 

nie Skrzyński. | wyszli. 
Spacer tych dwóch ludzi trwał przeszło 5 

kwadransów. Obaj rozmawiali dużo. Niestety, 
nikt nie mógł dowiedzieć się później, o czem. 

   

  

ogromne zainteresowanie wśród posłów, sena 

torów, dziennikarzy i stał się przeglądem wiel 

kiego dorobku naszej krajowej wytwórczości 
w dziedzinie zaopatrywania armji. 

Na zdjęciu naszem widzimy członków Ko 
misji Budżetowej Sejmu z wicemarszałkiem 

Polakiewiczem na czele, p. wiceministra Spraw 

Wojskowych gen. Składkowskiego i in. 

      

     skargi. 1 Drogę manifestacji otwierał od 

dział policji konnej. 

Gdy tłum zbliżył się do rzeczki Ta- 

rakanowki z mostu zajętego przez wej- 

sko, ruszył oddział kawalerji i głęboko 

wjechał w tłum. Rozpoczęła się niebywa 

ła panika. Na sygnał trąbki huknęła sal- 

wa jedna, później druga, trzecia. Nikt 

nie wiedział, co się stało. Zdezorjento- 

wani policjanci zmieszali się razem z iłu 

mem. jeden z okołodocznych krzyknął 

do żołnierzy: 

— Dlaczego strzelacie? Przecież to 
maniiestacja religijna? 

Nowa jednak salwa położyła go tru- 
pem. Obok w bezładzie rzucone, leżały 
portrety cara ikony i krzyże. 

Doświadczony rewolucjonista Piotr 

Rutenberg już na odgłos trąbki podbił 

nogę Haponowi i oboje upadli na zie- 

mię. To uratowało im życie. Stojący tuż 

przy nich O. Wasyli został zabity... 

Rutenberg i Hapon leżeli razem na 
śniegu. Gdy po pewnym czasie strzały 
umilkły, Rutenberg trącił Hapona. 

— Czy żyjesz? 

— Tak. 
Ostrożnie, pełznąc obok trupów i 

rannych przedostali się do pobliskiej bra 
my. Tutaj Rutenberg wyciągnął kieszon- 
kowe nożyczki i obciął brodę i włosy 
Haponowi. Stopniowo na dziedzińcu ze- 
brało się kilkunastu uczestników  krwa- 

wego pogromu. Hapon bez brody i wło 

sów, zrobił na nich wstrząsające wraże- 

nie. Był to już nie pop Hapon, lecz Ha- 

pon rewolucjonista. 

Po paru dniach tułaczki i ukrywania 

się wobec energicznego poszukiwania 
przez policję udało się Haponowi prze- 

dostać się zagranicę i pojechać do Ge- 

w sprawie gobelinów 
społeczeńsiiwa jest pośpiech w składaniu 
ofiar ma bazylikę, by zapobiec w ten spo- 
sób wywiezieniu gobelinów, 

Prezes Kopeć zastanawia się, czy istoft- 
nie nie należałoby poświęcić gobelinów, 
gdyby zaszła ostateczna potrzeba. Czy 
oddać gobeliny, czy skazać na ruinę ba- 
zylikę? — oto tmudne pytanie, wolbee któ- 

rego może sitanąć Kurja. * 
P. Senator Rydzewski przeciwstawia 

się talkiemu ujęciu sprawy, zaznaczając, że 
o tałkiej ostateczności mawet myśleć s» 
Wilnie nie wolno, że przed jedną kańia- 
silnofą mie można matować się drugą. Wil. 
mio musi (bronić abykiwiu skarbów: i bazy- 
tiki i gobelimów. 

P. Ludwik Chomiński podkreśla z 
naciskiem, że właścicielem gobelinów jest 
społeczeństwo, że stanowią one wspólne 
dobro. duchowe. Kurja jest tyko ich ad- 
mMinistinatborem i kustoszem, którego za- 

daniem jest przekazanie w całości powie- 
rzomego skarbu następnym pokoleniom. 

P. Redaktor Hryišewicz, wiipólpracow- 
nik „Dziennika Wileńskiego" i „II. Kur, 
Krak.', wypowiada się gorąco przeciw 
sprzedaży gobeilimów. 

-P. mec. Węsławski powołuje się na oświad- 
czenie Arcybiskupa, który stwierdził, że 

zezwolenie ma sprzedaż otrzymał, Ale na 
wywóz zabyłtku trzeba w myśl ustawy uzy- 
skać zezwolenie województwa.  Minister- 

stwo tedy udzieliło zezwolenia mieformal- 

nie. Pozostaje więc albo zwrócić się do 
władz, by zezwolenie cofnęły, albo upro- 
sić imiejatora sprzedaży, by cofnął swój 
pnojeńkct. 

W końcu dyskusji zabierają glos pp. 
prof. Morelowski i arch. St. Narębski, z 
których pierwszy, powołując się na opinję 
specjalisty amitykiwanza Piotucha Kubic- 
kiego, informuje zebramych o cenie gobe- 
Timów, nie przekmaczającej w obecnych 
warunikach ekomomicznych 70 tysięcy zł. 
— drugi zaś ośmiadcza, że koszt remon- 
tu bazyliki sięgnie jednego miljona zło- 
tych, i sprzedaż gobelinów, mie ratując 
świątyni staje się tem bardziej niezwozu- 
miała i bezcalowa. 

Po przemówieniach p. wrzewodniczą- 

cy zebramia reasumuje w krótkich sło- 

wach wyniki dyskusji, podnosząc wielki 

niepokój, jaki ogacnął Wilmo ma wadc- 

mość o [prłojekcie sprzedaży. Na propo- 
zycię przewiodniczącego zebrania upoważ- 

mia prezy(djum do sformułowania  pro- 
testująjcej rezolucji, któna zostanie przed 
łożona J. В. Arcybiskupowi i p. premjero- 
wi: ministrów. 

Z boku obrad, przemówień i nasii:ojów 
zgromadzonych wymikało, niezbicie, jak 
żynro i gorąco społeczeństwo wileńskie 
zareagowało ma miebywałą wiadomość. 

UCHWZŁĄ 
Zebrani na zgromadzenia w dniu 21 stycz- 

nia 1933 roku delegaci 33 stowarzyszeń oraz 
przedstawiciele społeczeństwa wileńskiego u- 
chwalili następującą rezolucję: 

Po zaznajomienia się z istotnym stanem 
sprawy zamierzonej sprzedaży  zagrani- 
cę 10 gobelinów z 17-go wieku, znajdujących 
się w skarbcu Bazyliki wileńskiej, oraz po za- 
poznaniu się z iachowemi ocenami tych zabyt 
ków, stwierdzają: 

Cenne zabytki artystyczne, jakiemi są go- 
beliny wileńskie, stanowią dobro duchowe i 
własność nie jednostek, lub instytucyj, lecz ca 
łego narodu, Wolą społeczeństwa wileńskiego 
jest, aby drogie sercu wilnian gobeliny Ba- 
zyłki wileńskiej pozostały w Wilnie po wiecz 
ne czasy. : 

Spoieczeūstwo wilenskie zwraca się z naj- 
usiiniejszą prośbą: 

a) do JE. ks. arcybiskupa metropolity wi- 
leńskiego, ażeby delinitywnie zaniechał zamia- 
ru pozbawienia Wilna gobelinów Bazyliki wi 
ieńskiej. я 

b) do p. prezesa Rady Ministrów i do p. 
ninistra WR i OP o poparcie starań społe- 
czeństwa wileńskiego. 

W tym cełu zebranie uchwaliło: 1) wysłać 
delegacje do JE ks. arcybiskupa metropolity i 
do p. wojewody wileńskiego, jako przedstawi 
ciela rządu, dla złożenia im niniejszej rczolu- 
cji; 2) wysłać telegramy do p. prezesa Ra. 
dy Ministrów i p. ministra WR i OP; 3) u- 
powažnič prezydjum zgromadzenia do podję- 
cia w razie potrzeby wszelkich niezbędnych 
kroków w celu ratowania gobelinów. 

Podpisali: 

b. mimister prof. Witold  Stamiewicz, 

prezydent miasta dr. Wiktor Maleszewski, 
sen. Zygmunt Jundziłł, sen. Bronisław Ry- 
dzewski, prezes Zygmunt Nagrodzki, pos. 
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newy, gdzie powitano go jako bohateca. 
Nieznany dotychczas pop wyrósł na dzia 
łacza rewolucyjnego pierwszej katego- 
rji. 

Zawrotne powodzenie i  popular- 
ność stały się przyczyną smutnego fina- 
łu jego życia. Hapon uważał siebie z: 
zbyt wielkiego działacza rewolucyjnego, 
aby wstąpiwszy do którejś z organizacyj 
rewolucyjnych nie zająć tam kierowni- 
go stanowiska. Po kilku nieudanych pró 
bach porozumienia rozpoczął tworzyć 
własną grupę. Prócz polityki na własną 

rękę, powodzenie materajlne, gdyż ze- 
wsząd sypały się pieniądze, do reszty 
przewróciły mu w głowie. Dość powie- 
dzieć, że w parę miesięcy po „krwawej 
niedzieli* Hapon uczy się w Genewie 
fechtunku, bierze lekcje jazdy konnej. 
Coraz częściej można było go widzieć 
'w najlepszych restauracjach, a coraz 
mniej w nędznych kwaterach emigran- 
tów. Gdy go pytano, dlaczego się uczy 
jazdy konnej , dumnie odpowiadał: 

— Jeżeli znowuż trzeba będzie iść 
na bój, poprowadzę masy konno. 

Opowiadania o „krwawej niedzieli 
w miarę, jak wzrastał na nie popyt by- 
ły coraz bardziej upiększane, coraz wię- 
cej było w nich literackości i fan- 
tastycznych „nieznanych* szczegółów, 
każde jednak kończyło się mniej więcej 
tym samym warjantem o nożyczkach Ru 
tenberga, które odegrały rolę w meta- 
mortozie Hapona z duchownego na re- 
wolucjonistę.. Te nożyczki przyjaciela 
były dla Hapona fatalne. 

Rewolucyjność Hapona zbladła pod 
wpływem złota, jakie zewsząd  płynęło 
do jego kieszeni. O wiele bardziej podo 
bały mu się piękne kobiety, dobre wi- 
na i ładne ubrania, niż ideje rewolucyj- 
ne. Tę słabą stronę charakteru znakomi- 
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W WIRZE STOLIC 
POCZTA I TELEGRAF 

Zmniejszyły się u nas bardzo wpływy 2 ie- 
iegrafu, Zawsze ludzie dążyli do redagowania 
najtreściwszych depesz „wiadomo, jak to było 
jeszcze przed wojną z pewrym adwokatem - 
żydem w Kijowie. Dostał młodego aplikanta i 
polecił mu zatelegrajować do Rabinowiczą do 
Odesy z przypomnieniem o wekslu,  któregó 

termin upływał za tydzień. Aplikant tak zreda 

gował: „30. Vy. wykup weksla 1000“ £ubli. Pro 

simy uskutecznić”. 

— Bez sensu! — zawołał adwokat —— poco 

tyle słów, za które trzeba płacić! 

I wysłał taką depeszę: „Nuuu!'i 

Nazajutrz przyszła odpowiedź: „Nu, nat" 

— Dobrze jest, — ucieszył się adwokat-- 

wykupi weksel, pisze, żeby się nie troszczyć! 

Dla dzisiejszych interesów i list wystar- 

czy, przytem roztropni ludzie nie posyłają go 

w kopercie ze znaczkiem za 30 groszy, ale 
w gazecie, na którą nalepia się tylko 5 groszy! 

Dowcipny sposób taniej korespondencji wy 

myśliła sobie rodzina Mazgajskich. Ojciec pi- 

sał z Warszawy do syna Józefa w Toruniu, 

ten rozklejał kopertę, czytał list, wkładał swoj 

arkusik i przeadresowywał kopertę do Maz- 

gajskiego do Poznania. [еро brat Mateusz ©- 

trzymywał tam, list, robił te same manipulacje 

—list wędrował do Sosnowca. I tak przeadre- 

sowywano list 5 razy, wszyscy napisali de sie 

bie za jedną markę za 30 groszy.. K. 

КО CZCI BOHATERA Z 1863 R. 

kj 
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W kniei Dąbrowieckiej pod Łukowem odsłome 
to pomnik ku czci ks. Stanisława Brzózki, jed 
nego z ostatnich i najwytrwalszych wodzów 
powstania styczniowego. Pomnik zbudowan; 
został staraniem miejscowych organizacyj i to 
warzystw z okazji 70 rocznicy wybuchu po- 

wstania styczniowego. 
RST TESTAI TIR TEEA 

lie to wszystko kosztowalo?.. 
DJETA DZIENNA — 150 ZŁOTYCH 

Pewien dzieniik francuski dotarł do rachun 
ku kosztów, jakie pociągnął dla Francji udzia: 
jej w konierencji rozbrojeniowej. 

Odpowiedziano mu, że pokryto je z kosz- 
tów, jakie Francja płaci rocznie tytułem swej 
składki członkowskiej, jako czionka Ligi Na- 
rodów. Zaś ta składka wynosiła w ubiegłym 
roku 2,600,029 franków złotem. 

Niemniej do kosztów jakie musiała Fran- 
cja bezpośrednio wyłożyć , wliczyć nalezy dje 
ty, wypłacane czionkom jej delegacji na kon- 
ferencję rozbrojeniową. Delegaci brali dzien- 
nie 325 FRANKÓW— t.j. OKOŁO 150 ZŁO- 
TYCH, ich pomocnicy (z głosem doradczym) 
300, radcy iegacyjni 300, eksperci 265, zekre- 
tarze 250. 

To też konierencja trwała długo i poza 
Genewą wszyscy narzekali na jej przedłużanie 

się 
 EOZEOAREK RSPIUOKE > ANZTARIOGYI ZRK AYO ZSBATARA ARR CZA 

Stanisław Dobosz, prezeska dr. Janina 
Rostkowska, mec. Bronisław Krzyżanow- 
ski, radna miejska Jadwiga . Iwaszkiewi- 
czowa, prezes prof. Ludomir Slendziński, 

W poniedziałek o godz. 1 min. 30 delegacja 
złożona z p.p. ministra Staniewicza, senatora 
Jundziłła i profesora Ludomira Śleńdzińskie- 
go, przyjęta będzie w powyższej sprawie 
przez p. wojewodę, a o godzinie 2-ej przez 
ks. arcybiskupa imetropolitę, 

  

   

cie wykorzystał szef tajnej policji Racz- 
kowski i za pośrednictwem głośnego 
dziennikarza Manusewicz - Manuiłowa* 
wciągnął go do szeregów tajnych agen- 
tów ochrany. Raczkowski jednak prze- 

ceniał Hapona, mniemając, że zna on 
wszystkie tajemnice / rewolucjonistów, 
gdy w istocie były pop wiedział bardzo 
niewiele. Fiapon ze swojej strony uważai 
za wskazane utrzymywać swego szefa 
w błędzie. Kiedy jednak ten zaczął ge 
przyciskać do muru, Hapon wpadł na 
myśl przyciągnięcia do tej samej roboty 
swego przyjaciela Rutenberga. To go 
zgubiło ostatecznie, Rutenberg zakomuni 
kował o zdradzie swym władzom par - 
tyjnym, które skazały Hapona aa śmierć, 
polecając wykonanie wyroku Rutenbergo 
wi. 

W tym celu Rutenberg wynajął w 
Finlandji willę, do której ściągnął Hapo- 
na rzekomo w celu omówienia szczegó- 
łów zdrady, W jednym z pokoi umieścił 
Rutenberg kilku najbardziej oddanych 
Haponowi robotników, tak, aby mogli 
oni słyszeć jego rozmowę i bezpośred- 
nio przekonać się, że Hapon zerwał z re 
wolucjonistami i jest na służbie ochra- 
ny.. 

Zdemaskowany Hapon usiłował ra- 
tować się, twierdząc, iż chciał wypróba 
wać Rutenberga. Zdrada była jednak 
zbyt oczywista. Rozwścieczeni robotnicy” 
dokonali samosądu, wieszając bohatera 
„krwawej niedzieli* na haku wbitym da 
jednej ze ścian. 

W parę tygodni później Rutenberz 
udał się do tej samej willi i nożyczka- 
mi, któremi 15 miesięcy temu obciął wło 
sy, Haponowi, zmasakrował twarz, aby 
nie można było go poznać» 

X t „7 Esgūke:



LB WA 5 
  

  

W niedzielą dmia 22 stycznia r. b. w 

ramach ogólmo - polskiego obchodu 70 le- 
| sią powstamia 1863 r., odbył się w. Wilnie 
szereg uroczyrtości. : 

O godz. 13-tej odbyta się w, sali miej- 
L. skiej uroczysta alkademja, z udzialem 

najszerszych wawstw społeczeństwa. 

% ramienia iwałdz państwowych  bydi 

* obecni na akademji p. wojewoda Beczko- 

wicz i p. tnicewojewoda Jankowski. Licz- 
* uie reprezentowane było wojsko na czele 

z dowódcą O. W. (plik. iPakoszem. Wszy- 
3е pułki gannizonu wileńskiego przy- 
słaty na akademję delegacje oficerów, po- 
doficerów i szeregowych. Przybyły wów- 
mież delegacje wielu szkół wileńskich, 

męskich i żeńskich, 
Na scenie udekorowanej sztandarami 

FIDAC'u, ustawiono wśród zieleni po- 
piensie Mamszalka Piłsudskiego pad god- 
łem państtwowem. (Wioikół stanęły poczty 
szłłandarowe poszczególnych | onganiza- 

cyj, byłych wojskowych, Strzelca, Ko- 
lejowego i Pocztowego P. W., cedhów wi- 
łeńskich, młodzieży rzemieślniczej, korpo- 
sacji akademickiej Piłsudia. Liczni czton- 
kowie orgamizacyj b. wojskowych za- 

jęl również miejsca wśród  publiczno- 
ści. 

Salę i galerję wypełniła szczelnie pu- 
bliczność. 

Przy wejściu ma salę weteranów pow- 
siania 1863 raku pip. prezesa Jodko Sta- 

nisława i Lipienta Franciszka onkiestra 
odegrała marsza, zaś publiczność powsta- 
ła ma znak czci z miejsc. 

Zagaił akademję (prezes Wojewódzkiej 

Federacji PZOO p. sędzia Góra, zwwa- 
_ eająe się w  serdecznyjdh słowach do we- 

teramów i podkreślając olbrzymi wpływ 
idei powstania styczniowego ma później- 
sze walki niepodłegtościowe, aż do chwili 

wskrzeszenia armji polskiej pod wodzą 
4 Józefa Piłsudskiego i zmamtwychwstania 

Rzeczypospolitej. Spełniliście — mówił p. 
prezes Góra — swój obowiązek święty, 

obowiązek Polaka. Wilmo czci was i ko- 
cha. Mówca zakończył, wnoszące okrzyk: 
„Najjeśniejsza, miepodtegła Rzeczpospoli- 

BB ri RSA ISO LAS ASS 

List do Redakcji 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Dla uniknięcia fałszywych wersyj co do zaj 

je miało miejsce dnia 21 bm. na ulicy 
kie pomiędzy mną a drem Rafe- 

Ariskim — podaję jego tło 

* 

   
przebieg. 

W sobotę dnia 24. bm. powróciłem z War 

*zawy i dowiedziałem, się z prasy, że dr Ra- 

les ostro atakował etat naczelnego lekarza 

szkół powszechnych. lo tego już jestem przy- 

zwyczajony i gotów w każdej chwili do od- 

parcia argumentów przeciwnika. 

Na radzie miejskiej p. dr. Rafes w swych 

przemówieniach używał nie argumentów, lecz 

Wyrazow dla mnie obraźliwych, jak „kłamca ', 

„idenuncjant*. Ponadto p. dr. Rafes zażądał za 

protokułowania tych zwrotów. 
Po ustałeniu powyższego napisałem do Pa 

2 na Prezydenta miasta list, w którym stwier- 
dziłem; 1) nadużycie posiedzenia Rady M. 

przez p. dra Rafesa dla chęci obrażenia mnie; 

2) prowokację w stosunku do mnie; 3) nieu- 

znanie za możliwe postępowania honorowego 

z mojej strony i załączyłem prośbę uzupełnie- 

mia protokółu Rady mojem oświadczeniem. 

W godzinach biurowych zauważyłem dra 
Rafesa, idącego ulicą Dominikańską. Podszed- 
łem į zapytałem się: „Co pan sobie pozwala 

mówić o mnie na posiedzeniu Rady?* Otrzy- 
w małem odpowiedź: „Pan sobie może to prze- 

czytąć w protokóle". Na to ze słowami: -— 
„Šwolocz i kanalja" dałem p. drowi Rafesowi 

%w twarz. 
: Swiadkiem przypadkowym powyższego zaj- 
ścia był p. Romuald Iwanowski. 

Łączę wyrazy głębokiego poważania — 

Dr. Stefan Brokowski. 

—=0-00=— 

Jak dożywiamy dzieci? 
Główna kuchnia, dla majmiłodszych bez- 

tabotnych w wieku od trzech do sześciu lat 
ajduje się w murach pofranciszkańskich. 
Wielkie jej kotły gotują codziennie od 600 
do 620 obiadów. W ciągu miesiąca od 18 
Smudnia do 18 stycznia wydano przeszło 16 
Wsięcy litrów smacznej gorącej zupy, a do 

litra 150 gy. dobrego chleba. Fa- 
solówika, grochówka, krupniik, kantoflanka 
į Lana z mlekiem — oto menu, które naj- 
andziej odpowiada smakowi i organizmom 

niedożywionych, a więc ze zdwojonym ape- 
fytem, dzeci, Litr posilnej zupy i 150 gr. 
shleba stano!sią porządną porcję. 

Zglaszają się po nią matki ma punktach 
rozdzielczych. Jest ich siedem: Śnipiszki, 
Altokoj, Nowy Świat, Zarzecze, Zwierzy- 
Lu6C, Ziakret i cemitrralla w murach francisz. 

, przed kitórą w południe zajeżdża- 
Ją kuchnie połowe, alby szybko dostarczyć 
Posiłek wymienionym filjom. Tam zaś pod 
dozorem pań z różnych organizacyj społecz 
nych dokonywa się mozdawnietwo. W cen. tralii i najd calą siecią obiadową czuwa Zwią 
zek Pracy Obywatelskiej Kobiet. 

\ Szesnaście 
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Wi dniu 22 b.m. z 
a md znacznych zap śnieżnych zosta- 
© owiele przerwana - komunikacja 
tabusowa pomiędzy Słonimem a Ba- 

Tanowiezami, Nowogródkiem, 'Wołkowy- skiem, į Różaną. [Pociąg pośpieszny Pa- 
' 2 — Warszawa — Silolpee . przy 

7 Słonima z półgodzinnem opóźnieniem. 
® u spóźnienia się na mie- 

górych innych szlakach mie doszły do 
е 24 pisma wileńskie, Zespół Reduty 

który Zapowiedział ma miedzielę pnzedsta. 
Horzycy popołudniowe dła dzieci, nie przy- 

Powodu zawiei śnieżnych na czas i 
odwołano. e to ь 

Odmolane zostało również przedstawie- 

ć tów, dla 

Gd 70-1ej rocznicy Powstania Styczniowego T 
ta Polska niech žyje!“, powtórzony trzy- 
krotnie przez zebranych. Orkiestra 1 p. 
p. leg. wyłkonała hymn narodowy. 

Nasiępnie zabrał głos p. wojewoda Be- 
czkowicz, który podkreślił, że w dniu dzi- 
siejszym cała Polska, a wraz z nią i Wi- 
leńszczyzna, która w walce o wolność ty- 
le poniosła ofiair, składa hołd idei pow- 
stania Styczniowego oraz. wszystkim je- 

go zmarłym i żyjącym  jeszeze uczestni- 
kom, — poczem zwrócił się do przyby- 

łych na akademję ueteranów p. Stani- 
sława Jodlko i ip. Franciszka Lipienia, -— 
składając im w imieniu Rządu i calego 
społeczeńsiwa Wileńszczyzny / głębokie 

słowa uznania za ich czym i ofiamny 

Po tem przemówieniu p. Wojewoda 
wręczył obu weteranom dar honorowy, 
zaś p. płk. Pakosz udekorował ich odzna- 
kami  honorowem:. 

Zkolei dłuższe przemójwienie wygłosił 
p. mjr. Ohnudyba, trzeci wiceprezes Wo- 
jew. Federacji PIZOO, który w gorących 
słowach zobrazował ciężkie zmagamia się 
gamskki powstańców z potężnym zaborcą i 
złożył weteramom — jako majezcigodniej- 
szym kolegom — żołnierski hołd i cześć. 

Po przemówieniach odbyła się część 
amtygtycziia, ma którą złożyły się piękna 
recytacja artystki Teatrów Miejskich p. 

ZAMIEĆ 
WILNO. — W nocy z soboty na niedzie- 

ię przeszła nad prowincją silna burza śneiż: 
na. Linje kolejowe zostały pozasypywane zwa 
lami Śniegu, wobec czego naj bardziej zagre- 
żone odcinki powysyłano robotników wraz z 
pługami odśnieżnemi. Dzięki tym zarządzeniom 
zdołano linje kolejowe uprzątnąć. Na iinjach 

KRO 
wilófirka 

$ PONIEOZ. 
Dzie 

Zsśl. N M.p. | 
Wschód słońca g. 7,42 

juteo Zachód słońca g 14,57 
Tymotensza 
ORKA е ‚ 

i SKAT STACJI METEOROLO - 
EJ U.S.B. W WiLNIE: 

Z DNIA 22 STYCZNIA 
Ciśnienie średnie: 776. 

Temperatura Średnia: —15. 

   

  

Temperatura najwyższa: —14. 
Temperatura najniższa: —16. 

Opad: 10 mm. 

Wiatr: wschodni. 

Tendencja: wzrost. 

Opad: śnieg. 

PROGNOZA P.I.M.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Pochanyno, miejscami drobne opady Śnież- 
ne. Dość silny mróz. Nocą temperatura poni- 
żej 20 stopni. Umiarkowane wiatry z kierun- 
ków wschodnich. 

MIEJSKA 
236 tys. zieceń egzekucyjnych. — O- 

kazuje się, że w roku 1932 zaledwie 25 proc. 
należności podatkowych miejskich zostało wp:a 
cone w terminie, reszta zaś była skierowana 
do egzekucji. 2 

Ogółem zleceń egzekucyjnych było w ciągu 
roku 236.535, przy 122.350 płatnikach (niektó 
rzy płacą kilka podatków z różnych tytułów i 
w ten sposób liczba płatników wzrasta do 
1 miljona). 

— Podatek wojskowy. — Z zestawień miej 
skich wynika, że w roku bieżącym podatek 
wojskowy, wymierzony zostanie 4960 osobom. 

— Niesprzątane chodniki. —+ W ciągu ca- 
łego dnia wczorajszego większość chodnikow 
w śródmieściu (Zawalna, Mostowaji Wileńska, 
Trocka itd.) była zasypana śniegiem, co nie- 
zmiernie. utrudniało komunikację. Jak widać, 
zeskrobywanie ubitego Śniegu, lub posypywa- 
nie chodników piaskiem nie było uskutecznia- 
ne. Wskazanem byłoby, aby zwrócono na to 
większą uwagę. 

— Nowi obywatele. — W roku ubiegłym 
obywatelstwo polskie uzyskało 97 osób „stale 
zamieszkałych w Wilnie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
—„Co to jest krzywica?“ — We šrodę dn. 

25 — I. o godz. 6 wieczór w Ośrodku Zdro- 
wia (ul. Wielka nr 46) odbędzie się odczyt 
dra B. Żabko - Potopowicza pt. „Co to jest 
krzywica (Choroba angielska). Wstęp bezpłat 
ny. 

RÓŻNE 
— PODZIĘKOWIANIE. Oddział Związku 

Pracy Obywatelskiej Kobiet w Nowej 
Wilejce przesyła tą dnogą gorące ро- 
dziękowanie mieszkańcom N.  Wilejki, 
dzieciom szkoły Rozwojowej w N. Wi- 
lejce i iPaniom wojskowym garnizonu N. 
Wilejka za ofiamy, złożome w postaci ubnań, 
zabawek, składek pieniężnych i produk- 

dzieci ochronki im. Biskupa 
Bandurskiego iw N. Wilejce 

W szczególności dziękujemy p. Buła- 

  

“ ZASPY ŠNIEŽNE 
3 uniemożliwizją komunikacje ze Słonim:m 

nie wieczorne, gdyż — jakkolwiek sama 
tmujpa Reduty jest już na miejscu — mie 
nadeszły dotychczas nzeczy. Wysłana po 
nie taksówka ugizęza gdzieś w Śniegu : 
dotąd nie wraca. Dopiero w poniedziałek 
mają się odbyć obydwa przedstawienia 
— popołudniowe i wieczonne. Według o- Komisarjatu PP, fałszywą dziesięciozłotów 

statnich informacyj zaspy na niektórych kę, oświadczając, iż otrzymała ją od Fiodo- 
rogach dochodzą do pariumetrowej wy- Towiczowej Wiery (Subocz 80). 

Połączenie z niektóremi osiedla- dochodzenie, solkości. 
mi jest przenwanie. Komfunikacja Słoni- o AŻ * wróci ma z Albentynem jest prawie niemoźliwa. Erin Ickowicz (Stare is 5). W dalszym ciągu donoszą o opóźnieniach 
pociągów. W poniedziałek ma przybyć 
do Sonima pług odśnieżny. 
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czadem uległa Dwejra Fraizinger (Straszuna statniej 

tunowe. 

Biernackiej, pieśni w wykonaniu chóru 
„Echo“ oraz produkcje orkiestry 1 p. p. 

leg. 

Wstęp na akademję był bezpłatny i 
wolny dla wszystkich, Z bem większem u- 
zmaniem podkreślić mależy kulturalne i 
pełne powagi zachowamie się przyby- (Pierwszy mecz ii pierwjsze zwycięstwo 
łych ma akademję szerokich rzesz lud- Brzmi to mielco (pretensjonallnie ale jest 

ności. Akademję cechował podniosły na- dokładnym odbiciem istotnego stanu 

strój. rzeczy, 
* + Reprezenitacja Wilna po raz pierwszy 

Po akademji ufonmoawał się pochód. w tym sezonie walczyła na ringu i zwy- 
Na czele kroczyła orkiestra strzelecka ciężyła zdecydowanie. Wprawdzie pnzeciw- 

milkiiem mąszym była b. miloda i trzeba 
przyznać dość słaba drużyna  reprezen- 
tujaca  Gnodinio, alle fakt pozostaje faktem 
— Wilno zapisało w kronice życia bok- 
senskiego mwymik 15 : 1 

Zamtody le odbywający się w sali Oś- 
rodka W. F. przeprowadzone były spraw 
mie przy  pnzepelniicnej szczelnie sali 

i jeżeli możmaby aoikoliwiek zamzucić or- 
gamizatjonom to dhyba tylko zły pomysł 
unządzeniia rinigu mia scenice. Primo: zna- 
cama część wiklzów, zajmujących dalsze 
miejsca, widzi gemzej, niż dawiniej, kiedy 

to ztng monitojwamio ma środku sali, a se- 
cumdo: male nozmiary scany, zmuszają do 
przepnowadzenia szmurów zbyt blizko od 
ściamy, dzięki czemu mie trudno 
jest o wypadek, uderzenia się o nią, kto- 
regoś z zawodników. 

= = Pozabem zdawało miam się, że komiirto- 
$ HI ę E Z N A la przy dkowiłach mie była „nie do przej- 

ścia”. Publiczmość nie ma powodu skarżyć 
się na to, ale organizatorzy powimini pa- 
miiętać treść przysłowia: „kijem tego, 
co mie pilanje swego”. 

Przejdźmy do omówienia  poszczegól- 
nych walk, 

Wlaliki przewidziane w mamaądh me- 
czu  międzymiakstowego poprzedziko  spot- 
kemie dwóch „pemienowieów'  Żalksistów — 
Adlara 1 Samidllema. Po dość żywej alle mie- 
ciekejwej walce. zwyciężył Samdller, 

Waga musza. Sznilikes (G) — Bagiń- 

ski. (Pierwsza munida wrynówłielnia. Bagiń- 
ski swoim zyvyczałjem zaczyma enengicznie 

polując ma K, O. Jak wikłać p. Kłoczkow- 
sk: pouczył swiego  ellewa, że w wialce z 
Bagińskim specjałlnie trzeba lewą  szczę- 

kę ochraniać, gdyż wszytsiikie usiliowamia 
= tym kierunku  mowbijały się o... ręka- 
wiicę. 

W drugiej nnisldzie Bagiński ma już 
dość.  Siempiowiy zawiódł, nie miotwego mie 

oraz kompanja homonowa Strzelca, dalej 
predstawiciedle władz ma czele w wicewu- 
jewmoda Janlkowsikim, mastępnie niesiono 

wieniee i wi dllugim szeregu szły poczty 
sztamdarowe i delegacje. Pochód przybył 
na place Łukiski, imgiś miejsce tracenia 
bojowników o wolność, gdze złożono wie 
niec od Komitetu Wylkonawezego uroczys- 

tości ma plycie pamiątkowej. Wieniec zło-- 
Żył osobiście sędziwiy weteran p. Jodlko. 

Pomadto odbyły się: o godzinie 17 — 
Ognisko Strzeleckie na Górze Zamkowej, 
o godz. 18 — alkademja w Resursie Rze- 
mieślniczej, o godz, 19-tej inauguracja 
Akademickiego Związku Strzeleckiego w 
sali Sniadeckich USB. 

—0 — 

wąskotorowych pociągi grzęzły w  zaspach 
śnieżnych. 

Zabudowania gospodarskie w niektórych 
miejscowościach są pozasypywane.. Komuni- 
kacja autobusowa wobec znacznych opadów 
śnieżnych również uległa przerwaniu. 

Śnieg na terenie woj. nowogródzkiego pa- 
dał bezustannie w ciągu 24 godzin. 

jewowej (25 zł.), Zakładom Przemysło- 
wym  Mozera (100 zł.), pp. podoficerom 
85p. p. (20 zł.), oraz pp.. funkcjonar- 
juszem Policji Państwowej w; N. Wilej- 
ce (14 zł.). ; 

— Wileńskie Towarzystwo Ogrodnicze — 
komunikuje, iż w dniu 23, 25, 27 i 30 syt- 
cznia w godzinach wieczorowych od godz. 17 zdążył się maniczyć, zę Wiemy” wym mar 
do 21- odbędą się kursa ogrodnicze Фа тйоё- TYM mawylknięciom idzie do zwarcia ników ogrodnictwa i dla praktykantów ogrod Przy każdej nadającej się okazji, W rezul 
K Ww o gimnazjum Lelewela — (ui. tecie wygrywa ma punkty. Zwycięstwo mie 

ickiewicza о byt pirzelkolnywmujace. Tematy wykładów będą następujące: ogrod й oguci 'enzy”* 323 nictwo ozdobne (zakładanie ogródka ika Je ok ah ie > 
domem) — prelegent p. dyr. R. Kraus, wa- 
rzywnictwo (inspekty, gospodarka w nich, za- 
łożenie ogródka warzywnego. i gospodarka 
w nim) — p. prof. S. Monkiewicz, kwiaciar- 
stwo (rośliny jednoroczne, byliny, róże i pie 
lęgnacja roślin pokojowych) — p. prof. S. 
Dziewanowska, sadownictwo (założenie sadu 
dla własnych potrzeb, pielęgnacja drzew 0- 
wocowych, gospodarka w sadzie * zaniedba- 
nym) — p. prol. $. Zembowicz, choroby i 
szkodniki (nasi sprzymierzeńcy, walka ze 
szkodnikami i chorobami w ogródku warzyw 
nym i w sadzie, oraz sposoby ich zwalcza- 
nia) — p. prof. S. kownas. Razem 16 go- 
dzin wykładów. = 

Zapisy przyjmuje i informacyj udziela sek 
retarz T-wa codziennie oprócz świąt w godzi 
nach od 9 — 12 rano w Wil. Sp. Syndykacie 
Rolniczym (ul. Zawalna 9). 

_„ Opłata za kurs wynosić będzie: dla miłoś- 
ników ogrodnictwa zł. 5, dla praktykantów zł. 

Mniejszy, ale zmialezniie siwego przeciw- 
nika  przewyższający ttedhniczniie  podch. 
Zyk zarabia następne dwa punkty dla barw 
Wilna. (W piłeaszej mumdzie  ginodmianin. 
ma ładjnią serję jest przediwnikiiem rów- 
norzędjąym, następnie jednak słabnie i 
przegicywia maskużenie. Zyk. pokazał mam 
ladirą. pracę móg i-miezły zapas ciosów. 

Waga miłórkiorwa. iPerelsztejn (G) 
Łukmim L Niemewodny Łukmin nie za- 
wiódł i tym razem chociaż, przez przypa- 
dek mógł przegrać. 

Perellsziiejn agresyjwiny j dobie prezen- 
tujący się fizycznie w) pierwszej rundzie 
leży do sześciu, 

  

Zapisy również będą przyjmowane w dn. 
23 stycznia o godz. 4.30 w lokalu gimnazjum 
Lelewela przed rozpoczęciem wykładów. 

— Wykroczenia wojskowe. — 495 osób 
odpowiadało administracyjnie w roku 1932: za 
niezachowanie przepisanych terminów rejestra- 
cji poborowych lub stawienia się do szeregów. 
45 osób utraciło na skutek tego obywatelstwo. 
(80 proc. żydów). 

— enie wystawy minjatur oraz ilu 
minacyj Artura Szyka. — 7е względu na na- 

pływające liczne zgłoszenia szkół i organiza - 
cyj, pragnących zwiedzić wysatwę Artura Szy 
ka, pobyt jej w Wilnie przedłużono o jeden 
tydzień tj. do niedzieli 29 stycznia włącznie. 

"Wystawa otwarta jest od godz. 10 rano do 
8 wiecz. | 
— Z gminy żydowskiej. — Na onegdajszem 

posiedzeniu gminy zlikwidowano zatarg z za- 
rządem, jaki powstał na tle działalności tego 
ostatniego, szczególnie jeśli chodzi o regulowa- 
nie zaciągniętych zobowiązań. n 

Wobec dojścia do porozumienia zarząd wy 
cofał uchwałę dymisyjną. Jednocześnie na te 1 
że posiedzeniu uchwalono wyasygnować 5 tys. 
zł. na akcję opałową wśród biednych. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance. — Tani po 

niedziałek! — Dziś 23 I. po raz ostatni jedna 
z najświetniejszych i najweselszych fars a- 
merykańskich „Cały dzień bez kłamstwa”, po 
cenach propagandowych. od 20 gr. 

Jutro 24 I. po raz trzeci ostatnia nowość re 
= współczesnego „„Mademoiselle" Deva- 

a: 
— Stały teatr objazdowy teatrów miejskich 

ZASP w Wilnie. — Dziś 23 I. w Łunińcu о- 
degrana będzie przez zespół wileńskich teat- 
rów sztuka znakomitej polskiej autorki Gab- 
rjeli Zapolskiej „Panna Maliczewska” z Ireną 
Ładosiówną w roli tytułowej. 

Jutro 24 |. „Panna Maliczewska” 
nowiczach. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Dziś po raz 
6-ty przepiękna operetka Falla „Róże z Flory- 
dy*. Wszystkie bilety sprzedane. Jutro w dal 
szym ciągu „Róże z Florydy". Zniżki ważne. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Ludzie za kratami, 
CASINO — Rajski : 
PAN-—-Niech mi ak. 
Lua — Niebezpieczny romans, 
HELIOS — Kochaj mnie dziś 

+  ADRIA—Szary dom. 

HOLLYWOOD — Książe Dracula 

ŚWIATOWID — Przedziwine: kłamstwo 
«Niny. (Pietmowiniy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— FAŁSZYWA MONFTA. Stryłowska 

Sonia (W. Pohulanka 17) dostarczyła do I 

W niedzielę dnia 22 stycznia b. * » 
godzinie 13-tej odbyło się oficjalne — о+ 
mwiamjieie Gietdy Zbożowo - Towamąsej : 
Lniarskiej w Wilnie, w lokalu Giełdy mie- 
szczącym się w nowozbudowanym gmachu 
wileńskiej Izby  Prizemysłowo - Handlo- 
wej, przy nl. Mickiewicza 32. 

Na otwarcie przybyli: wojewoda wi- 
leński p. Zygmunt. Beczkowicz, b. minister 
prof. Witold Staniewicz, prezes Wileń- 
skiej Izby Skarbowej p. Ratyński, dyrek- 
torowie banków, prezes Zygmunt Bort- 
kiewicz, wiceprezydent: miasta Czyż, oraz 
wszyscy | najwybitniejsi  przedstawiciele 
świata finansowego, sfer. gospodarczych, 
kupiedtwa, nolnietwa i t. d. Licznie re- 
prezentowama była prasa. 

Pierwszy przemówił prezes Giełdy 
Zbożowo - Towarowej i Lniarskiej p. Lu- 
dwik Chomiński, kreśląc w zarysie hi- 
storję powetania nowej Giełdy, przedsta- 
wiając jej zadania 

: Prezes Onomiński podkreślił między 
innemi, że wojewódziiwa północno - wscha 
dnie są ośnodkiem produkcji lnu, gdyż z 

ugówą 10 proc. zasiewów lnu przypada na 
tę połać Rzeczypospolitej. Giełda Wileń- 
sika, przeto przyczyni się w tej dziedzi- 
= do ustabilizowania i uregulowania han 

Wojewoda wileński p. Beczkowicz, wi- 
ta otwarcie Giełdy Zbożowio - Towarowej 
i Lmiarskiej jako mowej placówki tak 
bardzo potrzebuje, zarówno pod wzgledem 
ZOSPOK m jak i ongamizacyjnym, łą- 
czącej województiwo wileńskie z woje- 
wódzitwami sąsiedniemi. 

Wreszcie przemawiali p. prezes Zyg- 
TRS 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. — Przy ul. Wileńskiej 33 ił i wożny .S0 dd się Michał Suchodolski 

ŚWIĘCIANY — PORANIENI _ ZAPALNIKIEM. w 
Święcianach miał miejsce wybuch zaj 
od granatu, od którego zostali ciężko ranni 
Aleksander Burak i jego syn. 

MOŁODECZNO 
— POŻAR. — W m. Lebiedziewie przy ul. 

Wileńskiej 2 spłonął śpichrz z zawartością 20 
pudów jęczmienia. 

Poszkodowanym jest Lejba Goiub. 

Е ORANY 
— BIAŁA ŚMIERĆ ZAJRZAŁA IM 

W OCZY. — Pod Oranami podczas za- 
wiei zostały zasypane śniegiem idące 
do kościoła w Oranach mieszkanki wsi 
Mironowce Władysława  Jasieniewiczo- 
wa i jej 17-letnia córka. Uratowane o- 
ne zostały przez przypadkowo przeież - 
dżających chłopów. 

Z POGRANICZA 

— żę ki mb Z ŁOTWĄ. — W o- 
lekadzie na podstawie przepustek 

11). Pomocy zatrutej udzieliło pogotowie ra- granicę polsko - łotewską przekroczyło 78 o- 

w Bara- 

Wiszezęto 

— POPARZENIE. — Przez nieuwagę prze- 
Ina garnek z wrzątkiem 29-letni 

— ZACZADZENIE. — Poważnemu zatruciu 

Otwarcie G'ełdy Zbiż.-Tow 

już doprowadzi 

TYLKO GRUŹLiCĘ! 
PRZED TĄ PLAGĄ! 
SANATORJUM DLA DZIECI GRUŹLICZYCH: Wolmam, Sudnik. Delegatem ma walne ze- 

branie PRS wybrano p. Wolmana. (t). 

Zdecydowane zwycięstwo bokserów Wilza 
WILNO — GRODNO 15:1 

Wstaje zamnoczony lecz już za kilka 
chiwiil walczy ememgicznie. W tym okresie 
właliki Łukmin macierający z furją (checia? 
„wykończyć" zamroczonego) nadziewa się 
ma cios i pada ma deskii. . Sędzia liczy. Pu- 
bliczność przestaje oddychać. Gong ratu- 
je sytuaaję. 

Drugą rundę zaczynają obaj zawodnicy 
ostrożnie. Odpoczywają. Pod koniec  Łuk- 
min maciera  ostrio. (W tirzeciejwyraźnie 
przewiaża szalę na Swoją stronę, 

Łukmim niczego ntwego się mie nau- 
czył, ale pozostał takim, jakim był w 
czasaidh swiego  riozkiwitu, a tego już dosyć 
przy naszej śpiączce  bokisanskici. 

Waga lekka. Jomas (G) — Motiukow. 
W pierwszej rundzie znacznie siabszy i 

zniaczniie mniiej odważny grodnianin zrezy 
gmował „padając po jednem z potężnych 
uderzeń Małtiukiowa, który od ubiegłego 
Sezumu  mozrósł się i wali jak  mlotem. 
Publiczmość zacdhiiycona niokautem go- 
rąco oklaskiwała triumfatora. 

Wiaga półśmędnia. Surmiałt (G) — Miri- 
mowsiki, 

Zmów mokaut, dla urozmaicenia — tech- 
niezny. Prymitywmy grodnianin: ma zadat- 
ki na dobnego boksera, ale mie wiele się 
jeszcze zdążył nauczyć, Mibrinowski ma 
rutynę i musiał wygrać. 

Waga średnia. Rubin (G) — Polliksza. 
Trzeba się dziwić, że człowiek tak mieru- 
chliiwy i apatyczny może być bokserem i 
zwyciężać. - 

W pierwszej rumdzie Poliksza jest lep. 
szym. iPosyła przeciwnika na deski do 
ośmiu Tecz następnie walczy jak z mu- 
su. Nie punktuje, mie posluguje się dol- 
nemi ciosami, jest bezbarwny. Wygrywa 
na punkty, il] 

Wega półciężka Żukowski (G) — Mi- 
nikow. 

Grodnianin nie umie zupełnie walczyć 
lecz jest silmiejszy od Milnilkojwa, Walka 
nieciekawa, bezładna. W dnzeciej rumdzie 
Minikow „odpoczywa” do ośmu. Wynik 
remisowy. 

Waga ciężka. Grzesiak (G) -— Za- 
wadzki. Obydwaj walczą nieciekawie. Wa 
lą się po łbach zamiast zadawać ciosy. 
Zawadzki leży jw drugiej ramdzie. Obecny 
na sali lekarz dr. kpt. Golyński żąda 
przerwania walki widząc zupełne (x yczer- 
pamie Gnzesiaka. 

Zawadzki opuszeza ring jako triumta- 
tor ustala jąc swem zwycięstwem wynik 
końcowy, 15 : 1 dla Wilna. Sędziował r: 
ringu p. Kloczkowska. 

Mecz udał się:  Pufblften olpuszcza- 
ła salę zadowolona chociaż dały się sły- 
szeć zdania, zresztą zupełnie słuszne, że 
Grodmo to jeszcze mie przeciwnik dla Wil. 
na. 

Pan Kłoczkowski: musi jeszeze — рой- 
szkolić swoich nowych uczniów aby mo- 
gli zwyciężać! 

Omawiając skład naszej reprezentacji 
©10/х 1000 się dlaczego brakło w niej mi- 
strzów, a złośliwi twierdzili z przekoma- 
niem, że mistinzowie czekają na wyjazd 
zagramicę. Miože to i prawda, ale ja bym 
ich nie wziął za karę. — Niech siedzą w 
domu. 7, zz: z 

5% BRRR PANNO PTTK 

ar. i Lniarskiej 
munt Bortkiewicz w imieniu Tewa Org. i Kółek Rolniczych oraz wiceprezydent m. 
Wilna inż, Czyż, który wyraził madzieję, 

iż Wilno wróci dlo sir ych 'dawmych trady- cyj handlowych i ekonomicznych. 
, Szereg przemówień zalkończył _ prezes 

Giełdy p. Chomiński. podziękowaniem pod adresem przybyłych gości, składając spe- 
cjalne (podziękowanie p .wojewodzie Be- czkowiezowi: za okazywane stale żywe zainteresowanie nową placówką i udzjela- 
ną pomoc, 

ia Rada Giełdy złoży. 

ść 

    

i Zamiast przyjęc. 
la kwotę 150 zł { nych. złotych na rzecz bezrobot- 

na GW SORZRPYDWZ ORODIEGKĄ 

2 SĄDÓW 
NAPAD NA WICEPROKURATORA 

„W. dniu wczorajszym przed Sądem Grodz- kim stanęli czterej mieszkańcy Wilna: „Witojd Taszkiewicz, Eugenjusz Dryk, Jan Pilipowicz i Kazimierz Jankowski, którzy w nocy z dnia Z. Demi r. ub. dokonali napadu 
'eprol ога dzie O! 

p. Dominika eska. |. 

9 w к 
owarzystwie swego znajomego p. lic pz u. a z P. Jodkiewicza do domu 

la skrzyżowaniu ulic Ciasne i cza drogę idącym zastąpili jacyj wee pe z których jeden, jak się później okazało, Jan Pili › » W arogancki sposób zwrócił się do wiceprokuratora z żądaniem papierosa. 
uderzył go Gdy ostatni odmówił, 

nagle głową w okolicę a_ jednocześnie 
pozostali osobnicy rzucili się w kierunku stoją 
cego na uboczu p. i 

Zaskoczeni napaścią panowie cofnęli się w 
bok, przyczem p. Piotrowski sięgnął po rewol 
wer. Skutek był ten, że napastnicy na widok 
luty rewolwerowej rzucili się do ucieczki. 
._ Wobec tego, że Piliponis jest inwalidą wo- 
jennym i nie da rąk, 0 nazajutrz 

do ujęcia wszystkich napast 
ników Son i м wiezieniu, 

Na wczorajszej rozprawie oskarżeni do wi- 
ny napadu nie przyznawali się, tłumacząc, że 
działali w stanie zu, opilstwa. 

Po rozpatrzeniu całoksztaltu sprawy sąd 
ogłosił wyrok, mocą którego skaza: 

cza | „piesięcy więzje 8 aria paszidowi 
sa na 2 tygodnie art i : komašia tei = esztu, z zawieszeniem wy 

go oskarżonego 
WWWYYVYYYYYYYYTYYTYYYYTYYTYTYYYYYTYYYTYYTYTYY1 

Piliponi 

na przeciąg lat 5, zaś czwarte 
Jankowskiego uniewinnił. 

CZY WIESZ, MATKO, 2E NA TYFUS 
BRZUSZNY, CZERWONKĘ, OSPĘ, SZKAR- 
LATYNĘ, DYFTERYT, ODRĘ , KOKŁUSZ, 
GORĄCZKĘ POŁOGOWĄ RAZEM UMIERA 
DWA RAZY MNIEJ OSÓB, NIŻ NA JEDNĄ 

CHROŃ SWE DZIECI 
POPIERAJ] BUDOWĘ 

KUPUJ NALEPKI PRZECIWGRUŹLICZE! 

ydzień sportowy 
Bilans 

sezonu piłsarskiego 
Znaczny procent piłkarzy skazanych na 

przymusowy, zimowy odpoczynek, upra- 
Mia narciarstwo, aby utrzymać się w for- 

mie. Ał są (tacy, którzy zmuszeni są do 
próżmowania. 

Bnactwo nudzi się i wspominą okres letni, 
kiedy to nie było czasu ma rozmyślania 
między meczem a (treningiem i kiedy pił- 

karz żył pelnią życia piłkanskiego. 
Na rozmyślania te wpadliśmy przegłą- 

dając sprawozdanie Wydziału Gier i Dys- 
cypliny naszego okręgu za Okres ubiegły. 
Dowiadujemy się z niego, że: ogólna fiez- 
ba graczy zgłoszonych do Wil. O. Z. P. N. 
wynosi 642 zrzeszonych w 8 klubach A- 
„klasontych i sześciu B-klasowych, z której 
to liczby 113 należy do Związku dopiero 
od: 1932 roku. 

Gracze ci rozegrali w: sezonie ubiegtym 
115 zawodów: o mistrzostwa okręgu i wej- 
ście do Ligi 76, towarzyskich 39, a w żej 
liezbie dwa spotkamia międzynarodowe 
(drużyna rysika). 

Najlepszym dorobkiem pracy mogą Się 
poszczycić: 1 pp. Leg i Dmkarz. Pierwszy 
zdobył mistrzostzło okręgu A-klasy oraz 
puhar Okr, Związku, drugi — mistnzostwło 

B-klasy i tem samem awans do A. 
Niestety w bilansie prac piłkarskich 

nie figurują tylko plusy, bo oto aż 22 gra- 
czy zasłużyło ma kary za różme przestęp- 
stwa. sportowe. Siedem zarządów klubów i 
czterech przedstawicieli klubowych też u- 
karał Wydział Gier i Dyscypliimy. 

Wydział ten miał w sezonie niemało 
kłopotu z uporządkontaniem kartoteki gra- 
czy. Dzś mamy już kartotekę, według przy 
należmości klubowych iomaz indeks imienny 
miszystkich zgłoszonych gnaczy. * Wydział 
pracował w składzie pp: por. Smoliński, 
por. Rzewuski, sierż. Gąsionek, Podskoczyn 
Łukaszewicz, Nelkim pod przewodnietwem 
por. Dziurzyńskiego. 

Należałoby się pomówić o tem, co dał 
nam ubiegły sezon. Dużo i niewiele, 

Dużo, gdyż czołowa nasza drużyna — 

WKS 1 pp. Leg. poczyniła ogmomne postę- 
py i z dużemi możliwościami ma powodze- 
nie walczyła o wejście do Ligi oraz ZAKS, 
którego drużyma, zasilona makabistami 
(Bimalbaichem i Rywikindem), pod koniec 
sezonu wykazała zdecydowaną poprawę 
formy; niewiele, gdyż inne kluby nie po- 
stmęły się w rozwoju, ami ma kirok, a na- 
rmiet niektóre straciły wyraźnie na wartoś- 
ci w porównaniu z ub. sezonami. 

Gdyby dobry los zechciał, aby reorga- 
mizacja Ligi poszła po linji maszych ma- 

rzeń, % jest drużyna 1 pp. Leg. weszła. do 
Ligi, wówczas zapewne wszystkie drużyny 
wiiiętyby się enengiczniej niż dotychczas 
do roboty, mając przed sobą (tak ponętną 
nagrodę, jalką jest promocja do: Ligi. 

Gdyby... ft) 

w k'iku wierszach 
Od wczoraj mamy śnieg. Narciarze wy- 

muszyłi w teren. 7а КИКа dni rozpoczną 

się kumsy. Będzie ich moc. Dia począćtku- 

jących i zaawansowanych, dużych i ma- 

łych, dla mauczycielisttwa, młodzieży szkoł 

mej, wewnętrzno - klubowe, wojskowe i! 

t. d. 
Dziennikarze  wileńscy i! ich rodziny 

będą mieli swój kurs  zorzehizowany 

przez Wii. Oddziaż Pol, Zw. Dziennika- 

rzy i Publ. Sportowych. Rozpoczmie sie 

on wkrótce, a prowadzony będzie przez 
instruktoma  Piol. Zw. Nanciarskiego n. 
J. Lewoma. 

Zapiisy przyjmowane są w Ośrodku W. 
F. i u p. Taltarzyńskiego (Red. „Słowa*, 
Zamkowa 2 od! 5 — 7 wieczór). 

* * * 

Wyzmaczone na dzień wczorajszy **al- 
ne zgromadzenie członków Wil. T-wa Łyż- 
wiarskiego zostało odlroczone i odbędzie 
się nieodwołalnie w. najbliższą niedzietę w 
kancelarji kierownictwa Parku Sportowe- 

go. 
Polska weźmie udział tw hokejowych 

mistrzostwach Funopy i świlafla, które w 
tym roku odbywać się będą w Pradze. 

Pod względem ilości uczestników. mi- 
strzostwa te przewyższą wszystkie dotych 
czasowe podobne imprezy. Dotychczas 
zgłosiło się 13 państw, a m, in. i Anglja 
i Ameryka. 

Polska weźmie udział w mistrzostwach 
dostatecznie przygotowana. Po rozgryj*- 
kach o mistrzostwo (Polski odbędzie się 
w Kiryniey specjalny obóz treningowy dła 
członków dmżyny reprezentacyjnej. 

Z zawodników: wileńskich w gronie 
reprezentantów zmajdzie się zapewne Jó- 
zef Godlewski, | * 

* * * * 

Przypominamy wSzystkim nareciarzoni, 
o koniecznošei ia swego Stanu 
zdrowia przed rozpoczęciem sezonu. 

Przychodnia — poradnia lekarska dia 
sportowców. (bezplatna) czymma jest: dla. pań w piatiki od 6 — 7 dla panów we 
wtorki, środy, czwartki,od 5—7. (t). 

Nowe władze Wil. 0. Z.P.N. 
Wczoraj odbyło się waline zgromadze- 

nie ezonków Wil. ZOPN*u. Nowy zarząd 
wybrrano 'w składzie następującym: pre- 
zes AA m. moe I wice- 
prezes .. Biernacki wiceprezes ы 
Dziunžyūski, sekretarz por. Kosacki, — 
stępea p .Rom, skarbnik mgr. Coch, kapi- 
tami związkowy p. Nikołażew, członkawie 
zarządu: Zych, Rudeński. 

WYDZIAŁGIER I DYSCYPLINY 
P. sierż. Gąsiorek, p. Podskoczym, p. 

Nelkin, p. Gordon; p. Babicz i p. sierż. Ne- 
storowicz, 

_ — IKOMISJIA: REWIZYJNA 
iP. sierż. Mołotkin, p. por. Stefański, p. 

Wa zaistępcy : p. Żamejć i p. Rabinowicz. 
'ALNE ZEBRANIE WIL, OK ZIÓW 

Ww sobotę odbyło się em zebranie 
sędziów: pillkanskich ma: którem wybrano 
następujący zarząd: prezes p. Ba: - 
kreltariz ge w 
Sudnik, 

p. Gisin, członkowie zarządu: p. 
ad: rz Kaiz, Wolman. Ko- 

misja rewizyjna: Kisiel, Sznajder, Ka- dowski. Komisja. egzaminacyjna: pp. Katz 

*



4 

grodžiojyka 
— ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 

W POL. TOW. DOBROCZ. W GRODNIE. 
Wzorem lat ubiegłych w Instytucji Polsk, 
"Twa Dobroczynności w Grodnie uroczyście 
obchodzono tradycyjną wigilję. 

Ks. dziekan fary grodzieńskiej wraz z 
członkami: zarządu T-wa objeżdżał wszyst- 
kie instytucje, łamiąc się opłatkiem z pen- 
sjonarjuszami, składając im życzenia we- 
sołych świąjt. 

Dziedi ze swej strony złożyły życzenia 

i 'odśpiewały szereg kolemd przy zapalonej 
ehoimce. 

Kolacja wigilijna przeszła w: nastroju 
podmiosłym, przepiatana wesołą rozmówką 
z obecnymi gośćmi. 

Na drugi dzień świąt odbyła się w schro 
misku dła dziewczymek uroczysta zabawa, 
łącznie z popisami, która 'w gronie ларг - 
szonych gości! odhoczo mozbawionych 'trwa- 

ła do późnego wieczoru. 
W dniu 5 siyjezniia sdhnomisko dla chłop 

eów urządziło (x; swoim lokalu choinkę, za 
praszając z miasta na przedstawienie urzą 
dzone iwłasnem. staraniem. 

W (okresie świątecznym podczas zabaw. 
dzieci były obdarzane łakociami. Pomimo 

ogólnego kryzysu i ciężkich warunków fi- 
mansowiych, Świięila Bożego  Namodzeniia, 
przeszły w nastroju wiesołym i serdecznym 

— Z DZIAŁALNOŚCI KULT.-OŚW. 
LRBGJI INWALIDÓW W. P. W GRODNIE, 
'Wi sobotę dnią 14 bm. na scenie Teatru 
Garnizioniawego odbyło się inauguracyjne 

prizedsitajw ienie amatorskie zespołu drama- 

ityczmiego Sekejii Kultumalno - Oświatowej 
Legji I W. P. Kompanja w Gnodnie, na 
Iktórem. :odegwaniem 4-alktowej komedji pt. 
„Pam Chaiwski', reżyserciwamej pnzez p. 
Adama Mazowieckiego młoda, bo zaledwie 

kilka miesięcy istniejąca iorganizacja wy- 
kazała swoją żywotmość, ruchliwość oraz 
duży rozmach w pracy. 

Wyrazem tego jest [powołamie Sekcji 
Kallturalmo - Oświaltowej, kitóra w tak 

krótkim czasie zdołała zorganizować zespół 
dramatyczmiy z członków i sympatyków Le 
gji. Jak na początkującą pracę i surowy 

materjat amatonski wykonąweów — to du- 
żo. Obsada mól i wykonanie ich były w zu- 

pełności dobre. Akcja szła płymnie, z cze- 
go sądzić mależy, że mole były opanowane. 
Swioboda, z jaką się wszysey poruszali na 
scenie ii pewność siebie dowiodziły, że reży- 
ser stanął na wysokości zadania, dając pu- 
blliczności w sztuce, idhociaż nieco przesta- 
rzałej, miłą rozrywikę. 

Na szczególme (wiyróżnienie zasługuje 

młodziutka panna Halina Toporowska, — 
IW miłej moli amantki kuzynki Zofji Ziem- 

skiej, dała z siebie wszysitko, eo posiadala : 
wdzięk, wesołość, uczuoie, sentyment a 
przedewszystkiem opamowmanie. Pan Alek- 
вапбег Lukaszewiez w tytiutowej rOli. pana 

    
: Bźwiękowiec 

Kline „POLONIA”" pocztowa 4. 

Czołowy szlagier Paramoutn 
na rok 1933 p. t. 

blond Venus 
W roli gł. MARLENA DIETRICH, M. 
Marschau, G, Grant, Moere Wallace 
1 inni. Film, który przez trzy miesiące 

zachwycel całą Warszawę. 

Wstęp od 49 gr. 

  

    

    

  

    

    

     

bźwiękowiec 

kino „Ą POL LO" 
Suminis. 26, 

RAIN RE TDIA 

Ulubieniec publicznošci Iwan Pietro. 
wicz w tilmie p. t. 

Wiktorja 
I JEJ HUŻAR 

Wielka epopeja z czasów wojny SWia- 
towej. Porywająca akcja tuczy się na 
Węgrzech w Rosji Carskiej, Japonji 
i Rosji Sowieckiej. 
Upajsjące melodje. Sala dobrze ogrzana 

Wstęp od 49 gr. || 

  

KINO PALACE“ 
Arzns»k. 18. 

Najweselsza para komików ulubieńcy 

starych i młodych w arcykomicznym 
filmie p. t: 

Pat i Patachon 
w opałach 

Hamor — Śmiech — Sensacja 

Wstęp 49 gr. 

    

         

      
        

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID” 

Konto czekowe 

i sprzętem 

        

    
Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

Początek szansó% 
o g. 6.15, — 8, — 16, 

TRZEJ PRZYJACIELE 
GRODNO, Brygidzka 2. | Wielka epopeja braterstwa narodów. Akcja toczy się na pogra- : niezu rosyjsko-chińskim, oraz na etapach Mandżurji podczas 

przewotu bolszewickiego, 
W roli gł. Wiilams Boyd, Robart Armstrony I Diana Ellis. 

  

FIRMA RADJOWA „„EÓRNEIĘ€ 
Grodno, ui. Dominikzńska 1 tel. 186 

Ohciwsikiiego, stworzyłdoskonały, (właści- 
wiy typ, bawiąc sobą roześmianą publicz 
mość. Panna Helema Grabowska w swej ro- 
li była: dobrą, kochającą i oddaną dla ku- 
zymki ciotką. Pan Jerzy Mazowiecki w roli 

amanmkta był dobry, choć nieco onieśmielony 
Panna Wład. Milukówna w: roli Andzi, pan 

na Jadzia * «w mol służącej i wreszcie p. 
Czesław Łukaszewicz w woli żyda, byli bez 
zamzuitu. Pam Piotrowicz 'w' roli! buchalitera 
byłby w zupełmości dobry, gdyby... ale to 
daiolbnostka... której na przyszłość należa- 
łoby mie lekceważyć. Całość wypadła bar- 
dzo dobrze. 

Duże uznanie należy: się p. Adamowi Ma 
zowieckiemu za beziniieresowmą |współpra- 

cę w sekcji kultumalnio-ošwialowej Legji i 
dobre wywreżyserowanie sztuki, 

Po przedstawieniu członkowie Legji z 
rodzinami i zaproszonymi gośćmi przy 
dźwiękach orkiestry; iwiojskąwej bawili się 
do rama. 

W środę dnia 18 bm. Legja powtórzyła 
przedstawienie bezpłatne dla wojska. 

Jak się dowiadujemy, zespół dramatycz 
ay, Legji przygotowuje melodyjną operet- 
kę ii sztukę ludową ze śpięwami ii laicami, 
o czem napiszemy: później, 

— TEATR MIEJSKI. „AWANTURA 
W RAJU", Sztuka — doskonała farsa, peł 
na humoru, kapiltalnych sytuacyj, doweip- 
na, przykuwia uwagę widza od pienwiszej 
chwili aż do ostatnich seen, Doskonale wy- 
reżyserowana i sumiennie przygotowana 
przez cały zespół, gra! którego Stoi ma bar- 
dzo wiysokim poziomie, tak że trudno jest 
wprost podkreślić szezególne wykonania 
pojedyńczych ról. 

Ogólnie wrażenie bardzo dobre i przy- 
puszczać mależy, że „Awantura w raju” 
dłuższy czas będziie grana, zdobywając dzię 
ki subtelnemu dowcipojwi z jakim jesłt na- 
pisama, barwności i żywej akcji, piowiodze- 
nie u publiczności: 

Przepyszną iknealcję starego urzędnika- 
biurcokrały, stworzył p. dyr. Opaliński, 
niezrównany w odtwarzaniu charakiterys- 
tycznych wól. Jiaiko „radea Dudek' był ty- 
pem doskonale oddanym. Świeltiną kreację 
„Nowaka stworzył również p. dyr. Kno- 
kqmiski, którego gra szezególnie w akcie 
II-gim wywoływała wybuchy wesołości. 

Dobrze opracowany i żywo uchwycomy 
typ dalia nam p. Mnowińska w roli poslan- 
ki! Komczodhowej. Podkireślić. dalej należy 
grę przemiłej p. Ustarbontskiej i Hlouskė- 
wny, uriaezej p. Parniiewskiej, panów Pie- 
timuszyńskiego, Smaczyńskiego i oczywiś- 
cie p. Wojciecha Dąbrowskiego. 

Zresztą jak już podkreśliłem, gra ca- 
łego zespołu stiala ma wysokim poziomie, 

ital że trudno wprost wymieniać wykonaw-. 
ców: poszczególnych ról. 

Dekomacje p. Grabczyka bardzo pomy-. 
Słowie. 

  

— Z WOROŃCZY, „Wesoła Zabawa” w 
Wiorończy odbyła się dnia 15 bm. i praw- 
dzirwiie wesołą była, bo młodzi Gospodarze 
„Strzelcy z Rowin'* ze swym komendantem 
p. naucz. Mejssnerem ma czele, potrafili 
mie (tylko sami uprzejmie siię zachować, ale 
i sympatyczny nastrój utrzymać wśród licz 
nie zelbramej publiezniości. 

Cztieroakitowy dramat. z życia legjonis- 
tów pt: „Wiięzień Magdeburga" odegrany 
starannie, wzbudził ogólne zaimteresowamie 
i entuzjazm, 

Obszerny: lokat użyczony przez P. Lu- 
bańską dia Polskiiej Macierzy Szik. w Wo- 
mończy rozbrzmiewa nieraz echem podob- 
nych imprez; oby organizacje biorące u- 
dział 'w tychże, rozwijały się i madal ko- 
mzystlnie zachęcając młodzież do zdrowej 
mozrywiki, a krzepiąc ducha, żeśmy „Przy 
szłością mairodu''. 

Dnia 22 stycznia miejscowe S. M. P,, 
stowarzyszenie młodzieży  pnzygotowuje 
„Wieczór kolend“. Al, Cz. 

Dr. A. WĘŻYK 
POWRÓCIŁ 

ul. Sadowa 9 w Baranowiczach 
Choroby weneryczne, skórne, płciowe 

Przyjmuje: w g, 7.30—8.80 r. 3—5 pp. 7—9 w 

  m 

Aoniirka | 
— Zjazd Osadników powiatu słonimskiego. 

W dniu 15 stycznia r.B. o godz. 13-ej odbył 
się doroczny Zjazd Osadników Wojskowych 
i cywilnych powiatu Słonimskiego w sali Do 
mu Ludowego w Słonimie. Ze względu na bar- 
dzo ważne i niepokojące bolączki osadnicze 
Zjazd odbył się przy tłumnym udziale osadni- 
ków ze wszystkich osad w ilości ponad 250 

osób, oraz zaproszonych przedstawicieli władz 
i urzędów państwowych z p. starostą słonim- 

skim E. Koślaczem i inspektorem szkolnym p. 
A. Sarneckim na czele. : : 

Zagaił zjazd jak również wygłosił prze- | 
mówienie programowe, oświetlające stosunki 

     Dziś wstęp Od 49 gr. 
100 proc. dwiękowiec 

P. K. O. 82.157. 

POLECA 2А 160 ZŁ. GOTÓWKĄ 
3-iampowy odbiornik radjowy, z lampami 

głośnikiem akumulatorem, hatesją anodową 

antenowym 

Przy zamawianiu nałaży wpłacić na P.K.O. N. 
82,157 zł. 20. Pozostałość za zaliczeniem. 

  

osadnicze w powiecie p. Jan Siemaszko, pre- 
zes Związku Powiatowego Osadników,  prze- 
wodniczył na Zjeździe p. inż. Tadeusz Moliński, 
dyr. WTO i KR. i prezes Pow. Związku O- 
sadników w Nowogródku. 

W imieniu władz państwowych  przemė- 
wił gorąco do braci osadniczej p. starosta Sło-- 
nimski Edmund Koślacz, który w pięknej nio- 
wie wskazał na ideę osadnictwa dawnego za 
kresach, oraz wzywał w chwili bieżącej do or- 
ganizowania silnej, zwartej i programowej 
organizacji, któraby mogła koło siebie skupić 
cały element polski rolniczy w powiecie, na- 
stępnie przemawiał w imieniu Inspektoratu 
Szkolnego jak również Związku Strzeleckiego i 
Związku Młodzieży Wiejskiej p. A. Sarnecki, 
inspektor szkolny i prezes tychże organizacyj, 
w imieniu OTO. i KR, w Słonimie mówił wi- 
ce-prezes p. Zasada, w imieniu Związku Inwa- 
lidów p. Grzymała. 

Sprawozdanie z działalności Zarządu tak 
za ubiegły czas tak ogólne i kasowe, jak rów- 
nież plan pracy na przyszłość złożył i refero- 
wał p. Siemaszko. O bardzo ważnych, nadzwy 
czaj interesujących sprawach odłużenia osadni 
ków w bankach i kasach jak i długów pry- 
watnych mówił rzeczowo i przejrzyście p. 
poseł Mieczysław Górski, osadnik z Lidy. 

; Sprawę budowy bursy dla dzieci osadni- 
ków w Słonimie referował wice-prezes p. Ko 
łodzian — jednomyślnie Zjazd uchwalił budo- 
wę tejże bursy opodatkowując się w naturze 
do wszelkich Świadczeń. Sprawę przeniesienia 
osadników z Byteńszczyzny na lepsze tereny 
rolne reierował p. Siemaszko: 

W gorącej i dłuższej dyskusji zabierali 
głos: starosta p. Koślacz, któremu zjazd zgo- 
tował żywą owację za nadzwyczaj  prawdzi- 
wie rzeczowe i życzliwe ustosunkowanie się 
do osadników, p. mecenas Głębski, poseł p. 
Górski, p. Kołodzian i wielu innych. 

Zjazd jednomyślnie udzielił absolutorjum 
zarządowi wraz z podziękowaniem. W wyniku 
wyborów został wybrany nowy Zarząd w skła- 
dzie: Siemaszki, Kolodziana, Wožniczki, Wnu- 
ka, Cholewińskiego i Zielińskiego, oraz Komi 
sja Rewizyjna w osobach: mecenasa Głębskie- 
go, Wróblewskiego i Dąbrowskiego. 

Zjazd uchwalił cały szereg wniosków ty- 
czących ściśle spraw osadniczych jak i ogól- 
no-rolniczych, przeciwstawiając się polityce 
no-rolniczych, przeciwstawiając się polityce 
karteli. Gorącą i żywiołową owację wywoła- 
no na cześć Marszałka j. Piłsudskiego. 

Pomimo ciężkiego kryzysu i prawie, 
głodu, jakiego doznają osadnicy z gmin: By- 
teńskiej, Dziewiątkowickiej i  Szydłowickiej 
panował nadzwyczaj pełny wiary i zautania 
nastrój wśród wszystkich uczestników do Pań- 
stwa, jak i obecnych przedstawicieli Rządu. 
Plany prac uchwalone są pełne zapału i wiary 
we własne siły. Widać było, że osadnicy sło- 
nimscy pomimo ciężkich czasów nie dają ogar 
nąć się pesymizmowi a z rękoma zakasaneini 
po łokcie idą śmiało ku lepszemu jutru. 

że 

  

F. W. › 

  

  

Dźwięk. -kii i odchodzi bez biletu od kasy wobec przepełnienia widowni 
RĖWJA“ Setki niezadowolonych US iż tylko 3 majbliższe dni będzie wyświetlany tilm p. t. 

an | LUDZIE ZA KRATAMI V a: Ostrobramska 5. Uprasza s'ę o przybywanie na wcześniejsze seanse 
  

  

DZWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
Wielka 47, tel. 15-41    

genjaln:go krėla 
EE režyserėw 

  

Dziś rewelacyjna premjera najwiekszego liimu sezonu p. t. 

"RAJSKI PTAK 
K. VIDORA 

„DOLORES DEL RIO 
Przepiękne oryginalne pieśni miłosne na hawajskich gitzrach, Wszystkie zdjęcia zrobion 

na wyspach hawajskich, 

Nad program urozmaicone dodatki dźwiękowe. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,20 
BZ O» w dnie świąteczne o g 2-ej 

z udziałem dawno 
niewidzisnej 

  Dżwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel, 528 

iCeny znacznie zniżone ka 

od 30 gr. 
zdjęć niebywa: 

Nad program: 

Naibarwniejsze arcydzieło filmowe 

„NIECH ŻYJE wWOL Dźwiękowość  ba- 
jeczna. Technika 

    
   

      

   Dla młodz 

  

eży dozwolone. 

  

  
Dźwiękowe 

Kine w swej 
najnowszej HELIOS kreścii 

Ceny pspularne. Największa sensacja ekranów 
produkcji 1933 r. Najulub. para kochanków 

Kochaj mnie dziś 
Maurice Chevalier , Jeanette Mac Donald 

Reżys. Roub. Mamou iana (twórcy „Dr. Jekyll i Mr Hyde) — Waj- 
nowsze piosenki. Film, o którym mówi Paryż i mówić będzie © 
Wilno! Dodstki dźwiek, Na I seans čany zaiž. Seanse 4, 6, 8 i 10.20 

  

  

Dźwiękowe kine Dziś! Podwójny program! 1 Film, który wywołał wielką sensację na całym Świecie KSIĄŻE DRACULA. w roli gł. 

  

  

HOLLYWOOD genjalny BELA LUGON; oraz piękna HELENA CHANDLER 2) Najbardziej interesujący film dźwiękowy pod tyt. 
Mickiewicza”22 Z B rdem do Bie P Į d е z ekspedycji Kontradmirała E. Byrda do 

z Bieguna Południowego. Pocz. o g. 4, ost. 

tel. 15-28, y | gunė 0 U NIOWEgO o = 10.20, w dnie świąt. pocz. o e. 2'ej. 

Dzwięzswy Dziś! Największy sukces Światowy, Wstrząsający dramat erotyczny na tle miłości pięknej «urtyzany i duiarskiecgo 

Kino-Teatr porucznika gwar- P d Ё kł t Ni Pi t z W roli gł. najzazko- 
= aji: carakiEi p. & rze Łiwie ams Wo ay ie równy mitsza gwiazda ekranu 

„ŚWIATOWID 
Mickiewicza 9. 

  

'WYYYYVYYYVYYVTYVYYYVYYVYYYYVVTV 

CZYTELNIA 

Im. Adama Mickiewicza 
została przeniesiona z ulicy Wileńskiej 31 

na ul. ZAMKOWĄ 26 

czynna od 11 — 6 w. 

    

  

      
+ ГАС НУа 

!О]Р‘!]!Ш‘.'(П”НШШ\'Н!ПС!Ч‘ПДФ. 

   

    

    

Е 

0745 

M. Wróbel (Warszawa) Li'Italia Sealcesis-nościowe wygłosił Prezes Zarządu T-wa 

а. 
К а2; Н №66; № ей, £2; G d2, 
h3; S d5, e3 (8). 

CZARNE: K eS; H g8; W g5; G f5, h4; 

S a3, @6 
pilony ld3, d7, £7, g7 (11). 

Mali w 2-ch posunięciach. 

ROZWIĄZANIE ZADANIA Nr. 9 

Inż. B. Suczkowski — (Wilno). 
1. He8 —g6 +. 

PARTJA Nr. 10 

(Francuzka) A> 

grana w styczniu 1933 r. mia nieju u 

misirizośiiwio Klasy „B* (Wil. Twa Szach. 

BIAŁE: 

. Wiirgler T, Smoleńskt. SAS ba T 6 

2. #2 — && а7 — 45 
3. @& — @5 @7 — ©5 
4, — @й — 8 S b8 — c6 
5. 8 е1 —-#3 е5 X d4 

Natychmiastowa Rani mapięcia 

i iko ma r białym. 

72, aż —a3 : 

Posunięcie te ma ma celu ograniczyć 

działalność czarnego gońca f8 il wprowa- 

dzIĆ w grę © cl. przez b2 — b4. 

ACER & в8 — е7 

Lepiiej gmać al — ab. 
8. Eno M4 S e7 — #5 

9. © й — b2 а7 — а5 

10. — №4 — b5 G f8 — eT 

11. Wal — a2 В еб — d8 

12, S$ 61 — «8 © с8 — а7 

18. S c3 — a4 H b6 — c7 

14. G b2 — il №а8 — c8 
15. © @ — @@ b7 — №6 
16. G fl — dB 0— 0 

a7. 0 — 0 $7 — #6 

18. © @2 — #4 f6 X e5 

19. S13 X e5! 

Jeścli 19 .. .. 8 15 X d4 albo G d7—68, 

tlo 20. S e5 — g6! Na każde inne posunię- 
cie biale odpowiadają jak w pamtji. 

RDS Sd8— 17 
20. S 66 х @7 H c7 X dT 

21. Sla4 X №6 H d7 — b? 
22. S b6 X c8 W18 X 08 

28. Gd3 X #5 e6 X f5 

24. a3 — @4 

I białe, mając wygramą jakość i lepszą po- 

zyjcję, łatwo wygrywają patttję. 
ZEE. G eT — #6 
25, Wfl — e2 h7 — h6 
26. Wa2 — e2 W'e8 —e4 

Pułapka! Niiesttelty zbiyłt jasma. Jeśli. 
20... Wie4 X M4 alibo ай; to 28. 
W e2 + ,Kh7 20.H (5 T, e6; 

..... H b? — dz 
28. G f4 — 65 С 66 X e5 
29. d4 X 65 Н й7 — еб 

° 30. Н 98 — b3 8 #7 — в5 
31. (2 — £3 Н е6 — g6 
32. 65 — 66! В в5 — №3 + 
33, Kgl — 1 S h3 — #4 
34. We2 — d2 № с4 — @4 
85. 66. — 67 W d4 — d3 
36. 67 — 6 H+ Czarne poddały 

silę. 
Uwagi p. E. Wiirigilera. 

ROCZNICA WIL. T-WA SZACHOWEGO 

MW styczniu r. b. sale (Will. T-wa Szach. 
wppeliniły się szczelnie miłośnikami gry 
szachowej. Około 100 osób wzięło udział. 
w obchodhiie rocznicy: istnienia Twa. 

Słowo 'wsłtępne ii przemówienie okolicz- 

ra 

Drukarnia 

inż, WŁ. Jacewicz, który w kilku słowach 
=obiriazowiał historję  powistamia omaz roaz- 
włoju T-wa, podając ciekawie danie i szcze- 

góły z żydia organizacyjnego i towarzy- 
skiego w; T-wiie, 

Zkiolei zabrał głos p. M. hr. Brod] Pla- 

ter, ;pnoltekłtor turnieju o Mistmaosttwo Wil- 

na, który płojdkireślił złaałczenie dla. Wilna 
isftniiemiie T—wa, jako placówki! kulturalmo- 

społecznej i w gorących slowach życzył 

Taxi pomyślnego rozwoju i powodzenia 
w akcji zjednoczenia wszystkich  szachi- 
stów wileńskiidh. 

Po rozdaniiu nagród i wręczeniu dyplo- 

mów zwycięzcom turnieju o Mistrzostwo 
Wilna za 1933 r. obchód został zakończony 
kilikóma. inprezami szachowemi, z których 
malleży wyróżlnić seams  jedniorazowej gry 
Mistrz Wilna p. S. Tinszteina przeciw 15 
przeciwnikom.  "W rezultacie wygrał 1d 

pantyj, przegrał 2 — i znemisował — 2. 

TURNIEJ O MISTRZOSTWO KLASY „B* 

W: lokalu Wil. T-wa Szachowego dnia 
3 sitycznia b. r. mozpoczął się turniej o 
mistirzostiwo klasy, B. Do turnieju zgłosiły 
się 24 osoby, którzy ziostiali podzieleni ma 

2 grupy po 12 iosób kłażda. Do grupy fina- 
łowiej wejdą po 4 graczy z obu. grup. 

W pierwszej grupie na, czoło tabeli wy- 

sunięli się p. p. Smoleński, Borkowski i 
Adamaąwiicz w drugiej — p.p. Skidelski 
Wejsenberg, Kac i! Sagalblowicz. 

  

FRANCISZEK PAKKARD 

dźwiąkowa ko 

Kadjo wsielńiskie 
PONIEDZIAŁEK 23 STYCZNIA 

11.40 Przegląd prasy, komunikat meteoro- 
logiczny i czas. 

12.10 Muzyka z płyt. 
13.20 Komunikat meteorologiczny. 
14.40 Program dzienny. 
14.45 Koncert zespołów wokalnych (płyty) 
15.15 Giełda rolnicza. 
15.25 Audycja dla dzieci: 1) „Rewizja* — 

opow. Cioci Hali; 2) „Z dziedziny najnow- 
szych wynalazków*. — pogadanka —- wygł. 
Edmund de Weber. 

15.35 Utwory Gerschwina (płyty). 
16.25 Lekcja francuskiego. 
16.40 „Dlaczego jest tyle międzynarodo- 

wych konferencyj * — odczyt. 
17.00 Koncert kameralny. 
17.30 Komunikaty. 
17.35 Recital śpiewaczy. 
17.55 Program na wtorek. 
18.00 Muzyka lekka; Wiadomości bieżące; 

D. c. muzyki. 
18.40 „Osadnictwo niemieckie nad morzem 

w rozwoju historycznym* — odczyt litewski. 
18.55 Rozmaitości. 
19.00 Codzienny odcinek powieściowy. 
19.10 Rozmaitości. 
19.15 Komunikat sportowy. 
19.30 Na widnokręgu. 
19.45 Prasowy dziennik radjowy. 
20.00 Operetka; wiadomości sportowe; d. 

c. operetki; dodatek do prasowego dziennika 
radjowego; d. c. operetki. 

22.00 Skrzynka techniczna. 
22.55 Komunikat meteorologiczny; 
23.00 Muzyka taneczna. 
  

Galanterja | 

Arótło Polskie” 
Poleca nowości sezonowe 

udzisla rabatu świątecznaga 

  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

środka od edcisków 

Prow. A. PAKA. 
BEESZZGC 

  

41) > 

Pedwólne życie Jimmy Dala 
W kieszeni czuł znów narzędzia zło- 

dziejskie, maskę jedwabną i to, z czem 

rozstał się już nazawsze, a jednak Znów 

miał użyć — pudełeczko z: szaremi pie- 

czątkami. Zamknęła się skrytka w pol- 

łodze, zgasło światło... Dal wysunął się 

ostrożnie na ulicę.. 
Kwadrans później wysiadał z wago- 

nu podziemnej kolejki przy Denison - 

Street spokojnym krokiem, aby nie bu- 

dzić podejrzeń wśród nielicznych prze- 

<chodniów, zbliżył się do brudnego, dwu 

piętrowego domu, w którym cały par- 
ter zajmowały sklepy Makowa i Pają- 
ka jacka. Sklepy były już pozamykane. 
Pająk mieszkał nad sklepem, ale w ok- 

nach jego było ciemno —zapewne spał 

już. „Może to i lepiej!" — pomyślał 

Dal. 
Przeszedł koło okien sklepu tak bli- 

sko, że prawie zaczepił rękawem drew- 
nianych okiennic. Gdyby wewnątrz pali- 
ło się światło, — widziałby je przez 
szpary. Ale w sklepie było ciemno. 

W sąsiednich oknach też nie było 
światła. 

Dal zatrzymał się, by zapalić papiero 
sa i obejrzał się. Ostatni przechodzień 
skręcił właśnie za róg. : 

W jednej chwili Dal znalazł się w 
bramie i zajrzał na podwórze. Pusto tu 
było zupełnie. W tylnych oknach nie by 

ło światła również. 
Dal ostrożnie wchodził na schodki. 

Drzwi były zamknięte, ale stalowe narzę- 
dzie , które już tyle razy służyło mu w 
podobnych przedsięwzięciach nie zawiod 

  

ło goi tym razem. Zamek jęknął cicho, 
ale drzwi się nie poddawały. Pająk Jack 
nie dowierzał zwykłym zamkom. 

Z uśmiechem znawcy wydobył Dal 
drugi stalowy instrument. Palcami wy- 
czuwał opór drzwi, minęły dwie.. trzy 
minuty. Wąskie, stalowe ostrze wpiło 
się w drzewo, cichy trzask oznajmił Da- 
lowi o tem, że opór drzwi został złama- 
ny. Drzwi otworzyły się. 

Cicho i ostrożnie zamknął za sobą 
drzwi i zapalił na chwilę latarkę. Wą- 
skie, drewniane schodki prowadziły na 
górę. Dal nadsłuchiwał chwilę: z góry 
dolatywało miarowe . chrapanie. 
Jack spał! 

Przed sobą zobaczył Dal inne drzwi, 
prowadzące do sklepu. Dal nie był tu ni 
gdy dotąd. Musiał więc znaleźć drogę 

do odwrotu, na wszelki wypadek. 
Znów zamigotało trwożliwie świateł-' 

ko. 
— Tutaj są trzy pokoje, — mruknął 

przez zęby. — Ciękawa 
drzwi zamknięte? Paczka 
gdzieś tam. 

Drzwi były otwarte. Sklep był po- 
dzielony na dwie części. W dalszej Pa- 
jąk Jack przyjmował najpoważniejszycu 
swych klientów. Stało tam biurko szero- 
kie, olbrzymie, z wielką ilością szuflad. 
Stara sofa, kilka krzeseł. W kącie, za 
perkalową firanką, stała brzuchata, sta - 
romodna kasa ogniotrwała. : 

Dal ukląkt przed nią. Byto juž po pier 
wWzej. Ježeli w ciągu niecatych  dwėoch 
godzin nie uda mu się znaleźć paczki, 

musi być 

  

    

Pająk : 

rzecz, czy te, 

Redaktor w/z Witold Tatarzyński. 

kusząco-piękna BRYGIDA HELM. W roli gł. męskich Warwick Ward i Frank Lederer. Nsd program: $wietua 
ja rysunkowa 

  

Wyszedł z drska 

Krótki Rys Dziejów 
Tajne] Oświaty Polsk. 
na zemi wileńskie] 

ogracowała Ł. ŻYCKA 
we wszystkich Księzarniach cena 1 zł. 30 gr. | 

AGARZE 

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczdj** 
wWiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, © 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyce- 
ny twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy 
szczuplający (panie). Natryski „Hormena” 
według prof. Spuhia. Wypadanie włosów, 
iupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 

cery. Ostatnie zdobycze koamea- 
tyki racjonalnej. 

Codziennie od g. 10—. 
WSZP. 

  

     
  

   BOKTOR > 

Janina Poszukiweny 

PIOTROWICZ- |, Ps A 

JUBCZENKOWA ka Zgł d> Administr. 
ordynator Szpif Sawicz „Słewa* dia E 

chsroby. skėrme, wene- -- mn = 
ryczie i moczopkiowe DO WYNAJĘCIA 

LOKAL przeprowadziła się О 

ейсКа 34 4 - pokojowy na parte- 
rze odpowiedni na pra 

  

Ii piętro cownię skład itp. Wia- 
przyjmnje domość Wielka 9. Do- 

od 5 — 7 wiecz. zorca wskaże. 

Р Ё s = Br Ginsberg Lekcje choroby skórne wene- 
ryczne i moczopłciowe.  SIEESERENEG HRRASZE 
Wileńska 3, od 8 — I AR оА y UDZIEL EA H i 4 — 8. Tel. 567. _iekcyj francuskiego 

7 POPIERAJCIE о^оереОСЕ — о 
go. Mickiewicza 42 — 

L.0.P.F a в e 

ge II tel. 794 ой 2 — $ 
g- po poł. 

będzie musiał zbudzić Pająka i zażą- 
dać oddania jej (naturalnie pod groźbą 
rewolweru). 

Ile czasu zajmie otwieranie takiej ks- 
sy?“ 
. Dal nigdy dotąd nie miewał do czy- 

nienia z tak przestarzałym systemem: 
I tym razem nie nabył praktyki... Ka- 

sa była otwarta — a i nie mogła na- 
wet być zamknięta, bo zamek był popsu 
ty... Wewnątrz papiery porozrzucane by 
ły i podarte. 

Dal uśmiechnął się i odszedł. 
Śpiesznie, gorączkowo przeglądał ka 

lejno szuflady biurka. Znów papiery, sta 
re ścierki, książki, rozmaite śmiecie... 

Latarka zgasła. Dal wyprostował się, 
i westchnął — napróżno! Przegrali grę! 
Jeżeli paczuszka była tu schowana, to 
już ją znaleźli ci, którym tak bardzo o 
nią chodziło!, Członkowie „Centrum“ 
wyprzedzili „Szary Znak*. 

„Skończone! Skończone!* -— stu- 
kały małe młoteczki w głowie Dala. 
„Centrum* wyprzedziło go nie więcej, 

jak o godzinę. Ale dlaczego ci ludzie 
byli tu tak ostrożni?! Wszędzie pozosta 

wili ład nazewnątrz?... 
Nie, Dal nie chciał się poddać! Trze 

ba zbudzić Pająka! A może oni nie zna 

  

  

leźli paczuszki? Z zaciśniętemi zębami 

zdecydowanym krokiem ruszył ku 

Obudzi Pająka i pod groźbą rewolweru 
drzwiom. 
wydrze mu tajemniczą paczkę! 

Przy samych drzwiach Dal zatrzy- 
mał się i nadsłuchiwał: ciszę przerwał 
uporczywy dzwonek elektryczny. 

Za chwilę rozległo się człapanie pan- 
tofli i schody zaskrzypiały, jęknęty pod 
ciężkiemi krokami. : 

A
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