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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem 
  

zyłką pocztową 4 zł, zagranicę 7 zł. Konto czekowe PKO Nr. 

50259,W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 20 groszy 

9 do 4. Telefony: Redakcji — 17-82, Administracji — 228. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
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Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzgiędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
t RANOWICZE —. ul. Szeptyckiego — A. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Rach*. 
HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch“ 
KLECK — Sklep „Jedność 
LIDA — uł. Suwalska 13 — S. Mateski, 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY —- Ejdelman 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na s 
| nadesłane milimetr 50 gr. Kronika 

Łaszuk. 

Włodzimierowa 

DRUJA — Kowkin. ; 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PODBRODZIE — uł. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCIE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

3 SŁONIM — Ksi 

SMORGONIE -— Stowarzyszenie Przyjaciół Oświ 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe 
WOLOŽYN — 

reklamowa milimetr 60 gr: 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje 

do miejski Terokty dzi 2 być przez Administację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-1 dowodowego 

Cerwona gwiazda Walczy 1 КПП Debata budżefowa w Sejmie 
1 ALEKSANDER DEJBNER 

W maju zeszłego roku na „Congresso 
di alta cultura* we Florencji znakomity 
rosyjski pisarz i głęboki myśliciel, Dy- 
mitr Mereżkowski wygłosił przemówie- 
nie ną temat Leonarda da Vinci a współ 
czesnego pokolenia. Zastanawiając się 
nad postaciami dwóch olbrzymów kultu- 
ry włoskiej: nad Dantem i Vinci, będą- 
cych przeciwieństwami pod względem 
stosuriku do Boga — Mereżkowski wska 
zał na rozgrywającą się obecnie walkę 
szatana z Bogiem i mówił o przewodni- 
kach - tytanach ślepych (Vinci i Goethe) 
i jasnowidzącym (Dante). 

Vinci i Goethe nie znają albo nie chcą 
znać Jego (Chrystusa) imienia; Dante znał je 

i od niego moglibyśmy je usłyszeć. Mogliby 
śmy, ale nie chcemy. Zapomnieliśmy imienia 

wego. — Któż z nas, w rzeczy- 
samej, pamięta, co znaczą te słowa: „Jezus 
jest Chrystusem - Królem; Chrześcijaństwo 
jest Królestwem Božem!“*) 

W dalszym ciągu mówił Mereżkowski 
o kraju, w którym imię Chrystusa jest 
przešiadowane, jak nigdy i nigdzie 
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przedtem, w kraju, w którym rozgrywa 
się najstraszliwsza walka zła z dobrem. 

Dzisiaj Rosja jest niema, jak żywcem po- 
grzebany nieboszczyk; lecz gdy powstanie z 
grobu, gdy będzie wyzwolona, kto wie, czy 
nie wymówi imienia Chrystusowego. tak, że świat je я 

Traine i ważkie słowa wyrzekł niedawno 
do pełnego próżnej ciekawości Europejczyka 
(nie uwierzycie chyba w to, co powiem!) -— 
czerwony car — Stalin. Oto jego słowa: „OD 
REWOLUCJI ŚWIATOWEJ DZIELI NAS TYL- 
KO CHRYSTUS!" Że tak jest istotnie, wiedzą 
w Europie mie wie lego niki prawie ©, zd i, e. O, gdy- 

wi и 2 by 9 o*tem, Europa byłaby może, zba 

Okrzyk serdeczny, tragiczny sędziwe 
go pisarza, rzecz jasna, nie został posły- 
szany. Któżby się przejmował przestro- 
gami Zdziechowskich,  Mereżkowskich 
i innych samotników, wołających na pu- 
Szczy?... Któżby naprawdę zdawał so- 
bie sprawę z tego, że przeżywamy jedną 
z najbardziej decydujących chwil w dzie 
Jach ludzkości. Któżby wreszcie rozumiał, 

* © przyszłości świata zadecydują nie 
„akie lub inne przeobrażenia polityczne 
I ekonomiczne, lecz przedewszystkiem 
1 jedynie sprawy, związane z życiem 
dučhowem człowieka i stosunkiem jego 
do Boga? c 
Słowa dyktatora czerwonej Rosji są traf 
ne i mądre. Nie armaty bronią Europy 
z komunizmem (za dobre pieniądze 
Europa samemu djąbiu sprzeda armaty 
i pociski), nie dyplomaci (w každem pań 
stwie są ambasady i poselstwa sowie- 
skie), nie kapitaliści, którzy marzą © 
handlu z Sowietami, — nie artyści, któ- 
izy zachwycają się „nowemi zdobycza- 
mi* komunizmu... Szatan zatrzymał vię 
w zwycięskiem pochodzie tylko dlatego, 

że na swej drodze spotkał jasną postać 
Chrystusa... ` 

‚ М’ощасу а!е!тт bolszewicki jednak 
nie skapitulował. Miażdżąc wszelkie prze 
lawy życia religijnego, na terenie Rosji 
Wysuwą on swe potworne macki pozą 
wa Sowietów, osacza Europę, zatru 
zę ażdą 1, słabszą jednostkę, a A 

menty religią © jak robak toczy funda: 

My tego nie wią; į +. 20 dzieci Nr widzimy, nie chcemy te 
A umiemy znaleźć należy- : T nawet E as gdy zuchwa 

Y WTóg sięgą szczytów najwyższych i robi zamachy coraz bezczelniejsze. Bci- my Się o tem myśleć, nie mamy odwagi głośno mówić. Wolimy zbagatelizować 
nawet zjawiska najgroźniejsze. 

Jak niekonsekwentny jest chociażby 
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nasz stosunek do potwornej aiery Ale- ; 
ksandra Dejbnera.Prasa calego šwiata u- WARSZAWA PAT. — Na dzisiejszem po- 
derzyła na alarm, gdy się dowiedziała siedzeniu Sejmu przed przystąpieniem do po- 
że szpieg bolszewicki dotarł aż do Rzy- Tządku dziennego zabrał głos do oświadczenia 

: A Kė h «.— osobistego pos. Rymar (KI. Nar.) i nawiązu- 
mu, aż do najpoważniejszych OTSANIZA- jąc go zarzutu, jaki wczoraj uczynił mu pos. 
cyj. Powstał ten wielki szlachetny nie - Sanojca, jakoby od jednego z księży pożyczył 
pokój najszerszych mas, który t ak łatwo 2 tys. dol. i pieniędzy tych nie chciał zwrócić 
byłoby wyzyskać, skierowując uwagę na —- ak że BL ten nie > are 
. й А ch - wy 1 Ze Sskierowai Sprawę z pos. Sanojcą do istotę sprawy i traktując aterę Dejbnera sdb Da Es, JE 
jako ilustrację rozkładowej działalności Izba przystąpiła do dalszego ciągu dyskusji 
wrogów Kościoła, wrogów wiary chrze-- nad preliminarzem budżetowym Ministerstwa 

ścijańskiej. Tymczasem raz po raz są Raw BE (GD 5 zebiszówał dole ко 
ogłaszane wyjaśnienia, które tylko dezor tuację gospodarczą i wyraził pogląd, że Źród- 
rjentują, — zaprzeczenia, które nie prze ło zła leży nie w kryzysie gospodarczym, ale 
cinają stanowczo wszelkich podejrzeń.— w polityce wewnętrznej obecnego rządu. 
komunikaty, domagające się całkowitego _ Mówca krytykował postępowanie policji, 
spokoju, choć właśnie w sprawach zama <arzucając jej bicie oraz las UD 

1 + ie ® 4 cz emokracji nie może Osować w tyc chu na religję i Kościół tłumy wiernych warunkach za budżetem. o 3 
nie powinny zachowywać biernego spc- с i фе W Następny mówca pos. Duch zaznacza, że 
koju, wykazując stałą czujność, chociaż- dyskusja nad budżetem Ministerstwa Spraw 
by przesadną nawet. Wewnętrznych w tym roku, jak i w poprzed- 

Ostatnio z kojącem wyjaśnieniem wy nich latach, ma tę cechę, że najmniej mówi się 

stąpili Ojcowie Jezuici obu polskich pro ni CA аЕЛа овЕ 
wincyj. Czytamy tam o Dejbnerze: 

strony opozycji polega m. in. na zaskakiwaniu 
faktami, które napozór są bardzo efektowie, 

sd . ale po sprawdzeniu okazują się fałszywe. Pos. 
czony eisi alis R MSM NA ak Rymar zarzucał rządowi, że nie ograniczył dzia 
retarzem msgra d'Herbigny, ani sekretarzem łalności biskupa grecko - katolickiego Buczki. 
Komisji Pro Russia i wogóle w tej komisji —. Pos. Rymar zna konkordat i wie, że rząd 
żadnego stanowiska nie zajmował i w niej Nie posiada żadnego środka aby takiego bisku 

nie pracował. Stolica św. ogłosiła już tekst, że P2 doprowadzić do właściwej miary. Jedyną 
żadne zgoła papiery, dotyczące spraw kościel- Sankcją, jaką daje Konkordat, jestt przysięga nych w Rosji, przez nikogo wykradzione nie iskupa, że nie będzie przeprowadzał żadnej 
z EA przeciwko rządowi, i nie będzie 

"Aleksando płana ; wchodził w związki, przeciwko niemu wymie- 
m > tadas a Kośi, SE pak rzone. Widocznie sankcja ta jest słaba. Gdyby 

cuski, wyjechał z ojczyzny w dzieciństwie, 244 przystąpił do represyj, to p. Rymar — 
kształcił się w katolickich szkołach w Belgii i zdaniem mówcy, — miałby nowy argumer: 
Konstantynopolu, i w roku 1921 został wy- którego zresztą użył na końcu swego przemó- 
święcony na kaplana wschodniego obrządku. Wienia, o prześladowaniu duchowieństwa.. 

Chorowity, nerwowy, podejrzliwy, po kilku | Opozycja rzuciła kilka haseł, jak: nieplace - 
latach odpadł od Kościoła do schizmy, w ro nie podatków, bojkot licytacyj i monopoli, 
ku 1927 wszakże objawił żal, zapragnął powró strajków, itd. wywołując szereg konfliktów i 
cić do Kościoła i w tym celu przybył do Rzy- zaburzeń. Są to próby. zachwiania równowagi 
mu. Tutaj, z urzędu swego, jako opiekun emi- państwa. Na zebraniach słyszy się często przy 
grantów rosyjskich, zajął się nim msgr. d'Her taczanie wypadków w Hiszpanji. Gdy rewciu- 
bigny i wspierał go w nędzy, nie powierzając cja się udaje, giną żli żołnierze, jak to było w 
mu wszakże żadnego odpowiedzialiego stano- i 
wiska. Obok względów czysto ludzkich, musiał "EWA ZOKWNWWAWAAKKGO WM 
tu działać i wzgląd na jego ojca, księdza Ja- 
na, od dziesięciu iat więzionego przez bolszewi 
ków. 

Przed kilku miesiącami Deubrer zjawił się 

we p i Warszawie, żadnej wszakże mi ANTYSEMICKIE DEMONSTRACJ 
Sj 

> Kilka a a temu a zr LIPSK PAT. — W dzielnicy ,Brueh- 
I. wyjecha, bynajmniej nie do-Rosji, lecz zamieszkałej głównie przez żydów 
EE OS JEDZA odry odbył SiĘ Uals wieczieć degias“ pr nie można wykłuczać usiłowań Sowie r 5 A е ы о 
tów utrzymania nawet w Rzymie w: a- stracyjny: pochód hitlerowskich bojówek 
genta, dla spraw kościelnych (jest tam przecież szturmowych ciągnął ulicami, podczas 
WR ap оы om da którego hitlerowcy wznosili antysemickie 
nie jest niczem zgoła nie dowiedzione, a pogio OKrZyki „Jude verrecke, Deutschland er- 
ski o nowych aresztowaniach kapianów w Ro- wache!*. Atakowano przechodniów — 
Sji rzekomo na podstawie wykradzionego z „ód 
Wai it memorjału, nie mają najmniejszej 

„łaa Aome, sias powtarzają K it t 19-tu“ 
się często w związku z przyjętym przez Sowie 33 om Ę 
ty planem zlikwidowania religii wogėle. —. ' 

„ Czy takie wyjašnienie rzeczywiście UZNAL PROPOZYCJE JAPONJI 
może przeciąć wszelkie plotki i złikwi- ZA NIEDOSTATECZNE 
dować ogólny niepokój? Nie mamy pra- GENEWA PAT. — Komitet 19-tu 
wa i powodu nie wierzyć Ojcom Jezui zajmował się dziś ostatniemi propozycja 
tom, którzy, jak widać, są dokładnie po- gni japońskiemi, usiłującemi utrzymać ak 
informowani o losach Dejbnera, ale prze cję Ligi Narodów na płaszczyźnie pojed- 

cież, gdyby nikt nigdy nie podejrzywał nawczej. Propozycje te zostały uznane 
Dejbnera o e na o za niedostateczne. 
jego biografja mogłaby zrodzić jak naj- p e oaza 

y niepokój i smutek. Człowiek, a maka wieki. ai 
który jest księdzem katolickim, później pytanie, czy Japonja gotowa jest uznac 
— prawosławnym, następnie znów kato SROANIRŻĆ Chin nad Mandżurją. 
lickim, a wreszcie zrzuca suknię kapłań- Sekretarjat generalny jednocześie u- 
ską, człowiek taki budzi wstręt i pogar i 2 a 
dę do siebie, a że przez dłuższy czas Stnie zaproponuje delegacji japońskiej u- 
znajdował się w Rzymie, — staje się dzielenia DRE ARIA 
tem bardziej niepokojącem zjawiskiem. ® pojednawczości japonja gotowa 

Był Deibi d tul jest zaprzestać swych operacyj wojsko- 
Da JOSE WE ZN, PIZYUCNIAM wych przeciwko prowincji Jehol. 

przez litościwego arcybiskupa d'Herbig- ACE ZDM 
ny ale ten nędzarz miał jednak środki na Ё 
bardzo kosztowną w obecnych czasach _ ROZSTRZELANE 30 OFICERÓW 
podróż do Polski (i dlaczego wyjeż- GWARDJI CZANG-SUE-LIANGA 
dżał właśnie do Polski, a nie do o TOKIO. PAT. — W Pekinie nozstirzela - 
ki, np.?). Później ten biedak i nędzarz OCE PE, 
zrzucił suknię kapłańską i wyjechał do K SE = a > 
kraju, który przeżywa najsroższy kryzys SYArdji genena OSKAR 
i posiada największą w Europie ilosć 7x brali udział w buncie w końcu ubiegie- 
bezrobotnych, — z czegóż tam będzie go miesiąca. 
żył? W a. ma jakieś 
stanowisko, b iej i iż Ф i : ` WRO księdoa KAWNEBÓ |, Už 400, Współpraca zasadniczo się różni od 

PRO ž współautorstwa. Do współpracy właści- 
Żadej roli Dejbner w Rzymie nie od- wje może być dopuszczony każdy, kto 

grywał, był pionkiem nic nie znaczącym. posjąda odpowiednie kwalifikacje, cho- A jednak ten mizerny kapłan przynaj- cjąż szanujący się pisarz będzie ostroż- 
mniej w dziedzinie naukowej był najbliż- ny w doborze pomocników, a nawet, je- 
szym  współpracownikiem * arcybiskupa żeji sam weźmie udział w jakiemś wy- 
d'Herbigny i na zawsze połączył Swe dawnictwie zbiorowem lub zechce się 
imię z imieniem arcybiskupa, jako współ wypowiedzieć na łamach czasopisma, — 
autor dzieła p. t. „Eveques russes "M zastanowi się, czy będzie miał należycie 
<xil. -— Douze ans d'ćpreuves (1918 — poważne otoczenie. Do współautorstwa 
1330)". Dzieło to ukazało się w wydaw zaprasza się tylko równych sobie. 
(Ni 67 ART ana vol. XXI Jeszcze przed miesiącem zestawienie 

Casi qe 1), jako autorzy figuru imion arcybiskupa d'Herbigny i Alek- 
Ja: os a a S. J, Evš- sandra Dejbnera nikogo nie raziło... 
OO ANDER DEUB- — Opracowanie pokażnego tomu razem 
NER, prėtre russe“. z drukiem mogło trwać około roku i 

Zdarza się bardzo często, że najzna- wymagało stałego obcowania współaute 
komitszy profesor korzysta w swej pra- rów; gdyby więc Dejbner nie był szpie- 
cy z pomocy nawet początkujących stu- giem, lecz tylko niegodnym kapłanem i 
dentów; dobre zwyczaje pisarskie naka- marnym człowiekiem, — i wówczas 
zują w takich wypadkach wyraźne za- byłby powód do wielkiego niepokoju. 
znaczenie na wstępie, lub chociażby w Ale właściwie nikomu o samego Dejb 
przypisach, z czyjej pomocy się korzy- nera nie chodzi. Że on jest taki lub owa- 
stało, z wyrażeniem podziękowania. ki, jego to rzecz, — jeżeli zaś — co, nie- 

  

„Jude verrecke, Deutsch 

roku 1923 na ulicach Krakowa, gdy się nie u- 
daje, giną łatwowierni, podczas, gdy przywod 
cy potrafią się schować. Rewolucja udaje się 
tylko tam, gdy u władzy są głupcy i tchórze 
ale nie tam, gdzie przy władzy są żołnierze, 
świadomi swej odpowiedzialności wobec histo- 
rji. Więc opozycja łudzi się, sądząc, że tych 
żołnierzy zdoła pokonać. 

Następnie zabrał głos pos. Dobroch (Stron. 
Lud.), który w dłuższem przemówieniu ostro 
krytykował postępowanie władz w stosunku do 
przywódców ludowych i chłopów, twierdząc, 
że masy ludowe domagają się ustąpienia obec- 
nego rządu. 

W dalszym ciągu dyskusji nad budżetem 
Min. Spraw Wewn. przemawiali posłowie Rzo- 
ska (BBWR), pos. Michalkiewicz (Narcd. 
Stron. Agrarne) i pos. Kulisiewicz (BBWR). 

Następnie zabrał głos min. spraw wewnę- 
trznych i. 

Mowa min. Pierackiego 
W dziedzinie pojęć politycznych niema mię 

dzy mną i opozycją nieporozumień, mówiąc 
wyraźniej, niema nieporozumień co do tego, 
dlaczego są między nami nieporozumienia. —- 
Odnoszę nieodparte wrażenie, że kluby opozy- 
cyjne za kwintesencję myśli politycznej uważa- 
ja nieprzychylny stosunek do wszystkiego, cze 
go dokonuję, co osiąga i przezwycięża rząd, 
a stałą negację za probierz indywiduainości i 
niezależności przekonań. Jestem nawet przeka 
konany, że wszystko, co czynię w zakresie 
mego resortu, gdy chodzi nawet tylko o utrzy 
manie bezpieczeństwa publicznego, napotyka 
na protesty ze strony ugrupowań  Opozycy;- 
nych, a pewne ugrupowania nawet likwidację 
pospolitych band, które w roku ubiegłym ra- 
bowały ludność na Polesiu i Wołyniu, poczy- 
tują mi nieledwie za zamach na wolność oby- 
watelską. 

Ūdpowiadając na wywody posłów opozycyj 
nych, minister daje obraz minionej przeszłości, 
kiedy to różne warstwy społeczne miały w 
rządzie swoje filje, kiedy dokonywana była 
parcelacja administracji państwowej, a poszcze 
gólne ministerstwa były ekspozyturami  róż- 
nych stronnictw politycznych. System parcela- 
cji klubowo - partyjnej obejmował aż do dna 
cały aparat administracji ogólnej, minister wy 

  

  
LEW OOO РОН д i 

land er wache“ 
E HITLEROWCÓW W SAKSONII 

żydów i niektórych pobito do utraty 
przytomności. Policja przypatrywała się 
pochodowi bezczynnie. 

DREZNO PAT . — Wielkie oburze- 
nie wśród ludności żydowskiej wywoła- 
ło zażądzenie centralnych władz saskich 
wydałające 15 rodzin żydowskich, oby- 
wateli polskich, osiadłych w Saksonji od 
kilkunastu lat. Mają oni opuścić Sakso- 
nję najdalej do 28 bm. w przeciwnym 
razie zastosowane będą wobec nich Środ 
ki przymusowe. Konsul polski w Lipsku 
założył w tej sprawie energiczny protest 
na ręce saskiego ministra spraw zagra- 
nicznych. 

Przywódcy Centroleu prze 

Dyskusja nad budżelem Min. Spr. Wewnętrzny:h. 
konywał dyrektywy ugrupowania, które nazy- 
wa się dziś Stronnictwem  Narodowem, inny 
realizował postulaty innych znów stronnictw. 

Jeżeli panowie posłowie z klubów opozycyj 
nych zechcą na chwilę odsunąć na bok wszel 
ki sentyment i stronnicze interesy, będą mu- 
sieli zgodzić się z tem, że owej przeszłości nie 
możemy żałować. Wynikiem jej był chaos i 
rozstrój. 

BUJNA WYOBRAŹNIA OPOZYCJI 

W dalszym ciągu swej mowy p. min. Pie- 
racki stwierdził, że podnoszony przez opozycję 
straszak rządów policyjnych, jest wytworem 
bujnej wyobraźni i tylko grą słów. Panowie z 
opozycji systemem policyjnym nazywają każde 
wkroczenie władzy, a w szczególności policji 
tam, gdzie się dzieją wykroczenia, gdzie się 
nadużywa praw obywatelskich. Ulubionem za- 
ięciem niektórych ugrupowań opozycyjnych 
a zwłaszcza ich organów prasowych, jest ałar 
mowanie społeczeństwa z powodu rzekomego 
naruszenia swobód obywatelskich. ilekroć wła- 
dze dla zapobieżenia zwyrodnieniu życia pu- 
blicznego zmuszone są stosować pewne klauzn 
le porządkowe i rygory karne. 

MYŚL POLITYCZNA I TWÓRCZOŚĆ NAU- 
KOWA NIE DOZNAJĄ OGRANICZEŃ 
Jeden z ustępów swej mowy poświęcił p. 

min. Pieracki sprawie koniiskat prasowych. — 
Jeden z wniesionych niedawno wniosków nag- 
łych zawiera twierdzenie, jakoby konfiskaty 
dzienników stały się zjawiskiem  normalnem, 
jakoby niektóre czasopisma były wprost tępio- 
ne, że uprawia się konfiskatę scenarjuszy fil- 
mowych, że koniiskuje się prace naukowe. 

Wydaje mi się — mówił minister — że wy 
tworzyła się pewna maniera, polegająca na żon 
glowaniu rzekomym straszakiem przed t. zw. 
cenzorem, wówczas, kiedy w istocie nie ma 
się nic do powiedzenia. Od stycznia do listo - 
pada zesziego roku było 2163 koniiskat, z tego 
sądy uchylity 8 proc. Do cenzury przedstawio 
no w ciągu roku 1932 709 tys. metrów filmu, 
z czego usunięto tylko 50 metrów. Książkę 
skonfiskowano tylko jedną. Stwierdzam, — mó 
wał minister z całą stanowczością — że myśl 
polityczna i twórczość naukowa nie doznają 
żadnego ograniczenia. Zresztą wystarczy wziąć 
do rąk wydawnictwa opozycyjne, ażeby prze- 
konać się ,że nawet najostrzejsza krytyka rzą 
du zażywa pełnej swobody publikacji. 

BUDŻET MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI 
W dalszym ciągu obrad przemawiał pos. 

Pączek (BBWR) i odpowiadając na krytyki 
posłów opozycyjnych podkreślił] że szermowa 
nie o dyktaturze - faszystowskiej jest zupełnie 
nieuzasadnione. Przypomina, jak do Sulejówka 
przyjeżdżali przywódcy PPS, błagając Marszał 
ka Piłsudskiego, by skończył z rządem chjeny 
— Piasta. Teraz FPS gromadą idzie z tyini 
właśnie ludżmi, na których wołała o sądy dc- 
raźne. 

Po załatwieniu budżetu Ministerstwa Spraw 
Wewn. Izba przeszła do budżetu Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Reierował pos. Seidler, po - 
czem przemawiał minister sprawiedliwości Mi- 
chałowski, który w mowie swej wspomniał o 
dziele niezmiernej doniosłości, jakim jest no-- 
wy kodeks karny, który jest owocem prac ko 
misji kodyfikacyjnej, a którego głównymi twór 
cami są dwaj najwybitniejsi kryminologowie— 
profesorowie Makarewicz i Makowski. P. mi- 
nister w imieniu rządu wyraził im publiczne 
podziękowanie za pracę tak ważną i doniosłą 

Następne posiedzenie Sejmu odbędzie się 
jutro o godzinie 11 rano. 

  

tronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. " 

w nei świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

jęgarnia j. Ryppa ui. Mickiewicza 10. 
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EUG. MORAWSKI LAUREATEM 

NAGRODY MUZYCZNEJ 

WARSZAWA. PAT. — Jury nagrody 
muzycznej Ministerstwa: W. R. i O. P. przy 
zmało ko na rok 1932 w kwocie 5.000 

zł. Eugenjuszowi Morawskiemx za balei 
„Świtezianka”, który wystawiony był w    1 

Orerze warszawskiej. Decyzja jury podle- 
ga aprobacie ministra W. R. i O. P. 

ZGON KARDYNAŁĄ FRUEWIRTHA 

RZYM. PAT. Zmarł tu dziś kandynał 
Firuewirth, licząc 88 lat. Zmarły kardynał 
otrzymał purpurę z rąk papieża Benedykta 
XV w roku 1915. 

KS. HABSBURG W GENEWIE 

WIEDEŃ. PAT. — „Wiener Tagebiatt" 
donosi, że Otto Habsbung otrzymał od 
władz szwajcarskich pozwolenie na przy- 
jazd do Gemiewy! celem złożenia wieńca na 
tmumnie zmawiego tam węgierskiego męża 
stanu hr. Apomyiego. Pobyt Otnona Hab- 
sburga w Genewie potrwa tylko kilka «o- 
dzin. Habsburg po złożeniu wieńca ma nie 
zwłocznie odjechać z powrotem do Brukse:i 

PORAŻKA NASZYCH TENISISTÓW 
W. KOPENHADZE 

KOPENHAGA. PAT. — W pierwszym 

dmiu pobytu naszych tenisistów w Kopen 
hadze rozegrano (trzy: pojedyńcze zebrania 
— dwa panów: i jedno pań. Dzień ten przy- 
niósł naszej reprezentacji przykre porażki, 
a mianiowicie Tłoczyński przegrała Ulri- 
che mw diwu setach 2:6, 4:6 a Witman ła- 
two uległ Jacobsenowi również my dwu se- 
tach 1:6 i 2:6. Jedyme ziwycięstwo dlla na- 

szych benw wywalczyła Jędrzejowska, któ 
ra bez większego trudu pokonała w: trzech 
setach panią Sperlinig 3:6, 6:4, 6:2 @йа na. 

szej itenisisitiki. 

GRYPA W NEMCZECH 

FRANKFURT n-M. PAT. — Grypa sro 
ży się tu wi dalszym ciągu. Wczoraj zamoto 
wano 61 wypadków śmierci, W: 42 wypad 
z do grypy: przyłączyło się zapalenie 

pluc 
siekių 

Lot Moi'lisona 
DAKKAR. PAT. Lotnik Mollison odie- 

cial dziś o godz. 0.5e Greenczasudueg0w 
miwidh do portu Natalu. 

———o00——— 

KTO WYGRAŁ 
WARSZAWA PAT. — W dzisiejszym 

pierwszym dniu ciągaenia IV klasy 26-ej 
Państwowej Loter*; Kiasowej wylosowano 
nas:ępujące wygrane. 

50.000 zł. wygirały numery: 76.066 i. 
126.005. 

20.000 zł. Nr. 133.718. 
10.000 zł. mumery: 52,069 89,218, 107,384 

21,784, 
5.000 zł. mumeny: 56,700 62,783 69,325 

108,682. 
2,0000 zł.: 1310, 4114, 12815, 22644, 

AŻ 55256, 62270, 81542, 94,000, 105072 

1 301 em Apelacyjnym 
Wyrok ogłoszony będzie w sobotę 

WARSZAWA. (PAT. Dziś w trzecim 
dniiu rozprawy alelaicyjnej przeciwko pos. 
Liebermamowi, i innym nastąpiły pnzemówie 
nia oskarżycieli publicznych. Pierwszy 
przemawiał prokurator Rause. Na wstępie 
swego przemówienia prokunator zaznaczył, 
że cho! ciężim tmudem jest: oskarżać pod u- 
derzeniami kilkunastu mia jednego, jak to 
było m pierwszej instancji, tio stokroć tmud 
niejjszą jest. rzeczą, gdy; pnzeciwnik uchyla 
się od czołowej walki. 

Następnie mówca podkreślił, że prze- 
Tosi: wolności przerost Sejmu wolmość do- 
prowadzona do swawli, zwanej amarchją 
piską, dokonały najstraszniejszego morder 
stwa, bo morderstwa państwa i jego nie- 
podległości. 

Prukorator przytacza szereg przykladów 

z dziajów. Polski przedrozbiorowej, poczem 
przechodzi do samej sprawy, zastanawiając 
się przedewszystkiem nad tem, oo połączyło 
w wallee przeciw: (Prezydentowi Rzeczypospo 
1itj i rządowi tak sknajnie przeciwne sobie 
obozy, jak PPS z Piastem i Korfantem. 
Odpowiedź ma to pytanie — mówi prokura 
tor — dał oskarżony Ciolikosz, oświadcza- 
jąc, że „tylko paląca miemawiść mas połą- 
czyła* i oskarżony Witos, kitóry! powie- 
dział, że z samym djabłem Się połączy, 

ażeby obalić rząd Marszałka Piłsudskiego" 
Przewód sądowy pierwszej instancji do 

starczył aż nadto dowodów, że Centirolew u- 
jawaił, że w dążemiiach do obalenia Rządu 
zamierzał uciekać się do przemocy. Proku- 
rator poddaje bardzo iszczegółowej anali- 
zie materjał, zmajdujący sie m aktach spra 

zapewnione (KSS SALA S AN TROSAI TITANO ETO TEATRAI TS VTEK NS ALT SUKTTOA 

stety, nie zostało obalone, — jest on na wo - ziarno: 
rzędziem antyreligijnej akcji bolszewic- 
kiej, nie można spokojnie przemilczeć je 
go afery, 

Afera ta jest widomym znakiem po- 
twornej działalności komunistów, 
jest przestrogą, rzuconą światu chrześci- 
jańskiemu wprost w oczy! Czy nie nale- 
żałoby więc uderzyć na alarm, zagrzmieć 
ze wszystkich ambon na świecie, wstrzą 
snąć sumieniami wszystkich chrześcijan? 
Niechby wszyscy odczuli grozę sytuacji, 
niechby zrozumieli, że szatan nie śpi, że 
zbliża się decydująca chwila ostatecznej 
rozgrywki! Niechby, choć na jeden mo- 
ment,, zastanowili się nad tem, co prze 
żywają chrześcijanie w krwawem pan- 
stwie Sowietów, niechby uprzytomnili so 
bie, jak bliska jest granica dwóch świa- 
tów i że ta granica przechodzi przez 
ziemie polskie! 

A gdy w przerażeniu zamarłyby stru 
chlałe ludzkie serca i dusze szukałyby 
zbawczego wyjścia, w te przeorane su- 
mienia ludzkie trzebaby było rzucić sło- 

— Ot —biedak 1 tylko.., Czy był szpie 

—Ależ to rzecz całkiem naturalna,,, 

— Jedność!.. 
Aleksander Dejbner — niegodny kap 

łan Kościoła katolickiego i Cerkwi pra 
wosławnej, — Aleksander Dejbner 
szpieg GPU, — Aleksander Dejbner — 
mina podziemna wojującego ateizmu, -— 
tylko w jednym kierunku może nastawić 
myśl: sprawa jedności Kościołów jest 
sprawą palącą!... 

Ale z listu dwóch prowincjałów OO, 
Jezuitów w Polsce płynie na nas kojący 
spokój. Sprawą Dejbnera mogą się przej 
mować — ach! — tylko brukowce lub 
„rzekomo katolickie* dzienniki. Dejbner? 

giem? — Niema dowodów, a zresztą So 

dlaczegoż nie mogłyby mieć agenta w 
Watykanie?... Prześladowania w Rosji? 

Możemy więc zamknąć oczy i słod- 
ko się zdrzemnąć... 

„Na Szypkie wsio spokojno',,,, 

wy jak wyjaśnienia oskarżonych, wezma- 
mia świadków, artykuły prasowe, odezwy i 
ulotki, dowodząc, że jedynym środkiem mo 
żliwym do usunięcia rządu Marszałka Pił 
sudskiego była dla, oskarżonych przemoc, 
nie zaś droga parlamentarma, Na podsta- 
wie tago materjału prokurator dowodzi, że 
starano się prowadzić odpowiednią akcję, 
mawet wśród policji i wojska. Dalej proku- 
Taibom | manifestacje ma _ stokach 
Cytadeli 1 listopada 1929, tworzenie komi- 
tetów we wszystkich miastach prowincjo- 
mlanych, organizowanie zgromadzeń, w - 
szczególności kongresu kralkowskiego i zgro 
madzeń w; 22 miastach 13 wrześ. 1930 po- 
czem omawia, rolę iw akłeji tej poszczegól- 
nych oskarżonych, według wymagań mowo 
czesnej takytki ;walki rewolucyjnej. 

Następnie prokurator dowodził istamia 
porozumienia. stronnictw Centirolewu w ce- 
lu obalenia rządu, co wypełnia stan falktyn 
<zmy [przestępstwa z art. 102 K. K. z 1903 r. 
i art. 97 K. K, z 1932 m, Jeszcze przed kom 
gresem krakowskim — mówił prokurator — 
został opracowamy szczegółowy plan tej 
alkcji wzmiecenia rozruchówj. zarówno w sto 
licy, jak iw 179 ośrodkach Rzeczypspoli:. 
tej. 

-Mówica zestawia dalej rezolucje kongre- 
su krakowskiego z uniwersałami Konffe- 
deracji Tangowickiej i stwierdza, że istnie- : 
je między nimii wielkie podobieństwo. W | 

mie oragnizacji terorystycznej, # zw. pią- |    które istmiały mi й :Ёт айу mietylko w Wierszawie, 

Dąbrowskiem. Ta akcją tenorystycz 
jawmita się zwłaszcza w dniw 14 września 

wiety mają ambasadora w Kwirynale, 1930, w którym to dniu wymikiem tej akcji | 

ie, Krakowie i Zagłębiu 
IA U- 

i zabici i manni 

Po. jego przemówieniu przewdniczący *ozmiaj 
mił, iż ogłoszenie wymoku nastąpi dnią 11 

W. Charkiewicz.  b.m., o godznie 15.
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Dokonywająca się reforma szkolna 
sprawiła, że nauczyciele szkół średnich i 
powszechnych zaczęli się spotykać co- 
raz częściej we wspólnej pracy. Po zlik- 
widowaniu niższych klas gimnazjum 
reg nauczycieli i profesorów, (istnieją 
dwie takie kategorje) szkół średnich tra- 
fi do szkół powszechnych. Nic też dziw - 
nego, że zaczęły się nieporozumienia i 
zatargi pomiędzy nauczycielami z wyż- 
szem wykształceniem a „seminarzysta- 
mi“. 

Gazeta Lwowska (39) w odpowiedzi 
na artykuł, umieszczony w Nauczycietu 
Polskim tak charakteryzuje pyszałków, 
zadzierających nosa: 

Ten biedak nie wie jeszcze, że zadzieranie 
nosa i domaganie się wyjątkowych przywile- 
jów jest właśnie nieomylnym dowodem głupo 
ty i cechą charakterystyczną każdego nieoby- 
tego w towarzystwie żółtodzióba. Człowiek z 
wyższem wykształceniem, u którego wiedza i 
kultura moralna idą w parze, nigdy się tak nie 
zachowuje. Ludzie wielcy i z prawdziwem 
wykształceniem wyższem słyną zawsze z u- 
przejmości i skromności. Ludzie ci nigdy nie 
upominają się o tytuły ani też o specjalne przy 
wileje, szacunek, tytuły, wyjątkowe traktowa- 
nie narzuci im samo otoczenie, skoro tylko spo 
strzeże, że ma do czynienia z człowiekiem o 
wyższych wartościach naukowych i spolecz- 
nych. 

Tak mówi „Gazeta Lwowska* —mó 
wi 6 nauczycielach gimnazjalnych,' doma 
gających się w szkole powszechnej spe- 
cjalnego uznania i przywilejów.. 

Niech więc wileńscy wielcy ludzie, 
ulegający podobnym stabostkom, nie 
wezmą tych słów pod swoim adresem! 

Naprawdę: to nie o nich mowa! 

Po wstępnych rozważaniach Gaz. 
Lwowska informuje: 

Warto zaznaczyć, że w szkole średniej są 
również prolesorowie utytułowani i zwyczaj- 
«i nauczyciele z akademickiem  wykształce- 
tiem. Do tej ostatniej kategorji należą ci, kió 
czy po ukończeniu studjów musieli pójść na 
wojnę, a wróciwszy z wieloletniej tułaczki nie 
mieli już sił do obkuwania materjału egzamina- 
cyjnego, potrzebnego do uzyskania odpowied- 
niego papieru. Ludzie ci mogą mieć największe 
zasługi w dziedzinie szkolnictwa i wychowa- 
nia, mogą swoją wiedzą przerastać  wszyst- 
kich egzaminowanych, a jednak im nie przysiu 
guje tytuł proiesora. Sa oni po wieczne czasy 
skazani na skromny tytuł nauczyciela. Nawet 
minister oświaty nie ma prawa przyznać im za 
szczytnego tytułu profesora. 

Obraz jest wzruszający, lecz czy do- 
kładny? Nie każdy nauczyciel szkoły Sre 
dniej, który nie ma dyplomu uniwersyte 
ckiego, jest bohaterem wojny Światowej 
i znakomitym działaczem społecznym. 
Jakże często się zdarza, iż właśnie ex - 
wojskowi mają dyplomy uniwersyteckie, 
bez dyplomów zaś są ci, których głów- 
ną zasługą jest to, że trafili do szkolnic- 
twa wówczas, gdy większość była w 
wojsku. 

Ustawa stworzyła dwie kasty nauczycieli, 
także i na terenie szkoły średniej. Kiedy pro- 

jekt tej ustawy był na stole obrad komisji sej 
«nowej, wówczas przedstawiciele „Ognisk; i 
„Zawodowego Nauczycielstwa Szkół Średnich * 
dokładali wszystkich sił, aby wprowadzić do 
ustawy jeden tytuł wspólny, tytuł „nauczycie- 
{а“ — zostali jednak pokonani przez tych, któ 
czy do dzisiaj siedzą w opozycji prawicowej. 
Chrześcijański postułat równości dzisiejszych 
związkowców, został zlekceważony właśnie 
przez nawskroś chrześcijańskie ugrupowania 
aauczycielskie. 

Chrześcijańskie, czy nie chrześcijań- 
skie pobudki kierowały. zwolennikami 
tytułu „profesora* dla nauczycieli szkół 
średnich, ale pomysł był niefortunny: ty 
tuł się spospolitował i stracił na warto- 
ści, zamęt w szkołach, posiadających 
dwie kategorje nauczycieli, tylko się 
zwiększył. 

    

Lector 
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CZY WIESZ, MATKO, ZE NA TYFUS 
BRZUSZNY, CZERWONKĘ, OSPĘ, SZKAR- 
LATYNĘ, DYFTERYT, ODRĘ , KOKLUSZ, 
GORĄCZKĘ POŁOGOWĄ RAZEM UMIERA 
DWA RAZY MNIEJ OSÓB, NIż NA JEDNĄ 
TYLKO GRUŹLICĘ! CHROŃ SWE DZIECI 
PRZED TĄ PLAGĄ! POPIERAJ BUDOWĘ 
SANATORJUM DLA DZIECI GRUŹLICZYCH! 
KUPUJ NALEPKI PRZECIWGRUŹLICZE! 

  

Kochajmy zwierz 

   
Okres zimowy dotkliwie daje się we znaki 

nietylko licznym. rzeszom biedaków, ale i zwie- 
rzętom, które w ciężkich warunkach klimatycz - 
nych muszą szukać pożywienia, by przetrwać 
do wiosny. Najtrudniej jest w wielkich miastach 
ptakom, bo gdzie one znajdą ziarno lub jakieś 
okruszyny? Dość często na parapetach okien- 
nych lub dziedzińcach szkołnych, młodzież u- 
stawia „karmiki* dla skrzydlatych głodomorów, 
które zlatując się, wyjadają to, co im litošciwe 
dłonie dziecięce ofiarowały. Onegdaj przed gma 
chem Prezydjum Rady Ministrów  ustawioi:o 
dwa karmiki dla ptaków, ćo jest uwidocznione 
na powyższem zdjęciu. 

  

*e W 13-tą rocznice odzyskania morza 
Marynarka wojenna w wojnie polsko-bolszewickiej 

10 lutego g.r. w dzień rocznicy odrzyska- 

nia wybrzeża morskiego Polska Marynarka 

Wojenna obchodzi doroczne swe święto. 

Szczupłym jest skład naszej Siły Zbrojnej 
na morzu, dużo jeszcze należy uzupełnić, by 

stanęła ona na wysokości swego zadania 
obrony naszych interesów na morzu, a jednax 

przypomnijmy sobie, że w ciężkich zmaga- 

niach ze wschodnim najeźdźcą w roku 1920 

skład naszej marynarki był jeszcze szczupiej- 

szy, mimo to brała ona czynny udział w odpar- 

ciu wroga, nie na morzu wprawdzie, gdzie by- 

ło jej właściwe miejsce, ale na rzekach i w 

szeregach armji lądowej. 

W 1919 roku, w czasie roztopów wiosen- 

nych, odziały polskie, walczące z wojskiem so- 

wieckiem na terenie Połesia, znalazły się w 

bardzo ciężkiem położeniu. Komunikacja koło- 
wa z Pińskiem, skąd sprowadzano wszelkie za- 

opatrzenie, została przerwana. Błota  pińskie 

stanowiły naówczas prawdziwe morze, nie da- 

jące się pokonać zwykłemi środkami przewo- 

zowemi. Wtedy to z inicjatywy jednego z oii- 

cerów marynarki wojennej została powołana do 

życia Flotylla Pińska. 
Początkowo składała się ona z trzech mo- 

torowych łodzi, których głównem zadaniem by 

ło transportowanie sprzętu zaopatrzenia dla 

oddziałów, znajdujących się na poludniu od 

pińska. * 

ytodski nagrobek 2 ul. Gaona 
W związku z wczorajszą wiadomo- 

ścią o znalezieniu tablicy grobowe; i 
kości w murze starego domu na uli- 
cy Gaona współpracownik nasz udał 
się na miejsce, aby sprawdzić praw- 
dziwość krążących wokoło tego zda- 
rzenia wersyj: 

TABLICA 

Nie, to nie jest dom stary. Gaona 32. Ra- 
czej stary, odnowiony może. Diugie przejście 
wjazdu, nieduży dziedziniec. Ktoś nam pokazu 

je: o, tu. Tu — oznacza mieszkanie w iewem 
skrzydie od podwórza. Jakiś stolarz i jego po 
mocnik: żydzi. Na zapytanie wskazują: oto na 

stole. s 

Jest już ciemno w tej izbie niedużej, wy- 

dłużonej gdzieś, jakby coiniętej od okna. Zapa 

lamy światło. Żarówka elektryczna zbliża się 

Zmiany w Ioterji 
pźństwowej 

WARSZAWA. PAT W dniu 8 b. m. w 

lokalu Dyrekcji Lotlerji Państwowej odby 

ła się komferenieja! na: której dyrektor 10- 

tenji poinformował przedstawicieli prasy 

o zmianach jakie nastąpiły w planie gry 

kolejnej 27 loterji państwowej. 

Pirzedewszystikiem ilość losó wbędzie 

podwyższona ze 148.000 ido 155.000. Suma 

uzyskana ze sprzedaży tych 7.000 losów bę- 

dzie zużłyta: ma powiększenie ilości i wySo- 

kości wygramych w klasie piątej, Dalej 
w klasach I i V wyprowadzono nowy Sys- 

tem premjowania: mianowicie w klasie I 
po wyciągnięciu z koła, gdzie mieszczą się 
zwiłki z iwygranemi, wszystkich 6.000 wy- 
granych, nastąpi: ciągnienie z drugiego ko- 

da, w iktórem mieszczą się zwitki z nu- 

merami losów, 40 zwitków: z których każ- 
dy wygra (po tysiąc złotych. Będą te wy- 

wygrane pocieszenią. Podobnie będzie w V 
klasie. Zamiast  premjowania numerów 
ponownie wysgrywających ustanowiono. 200 
wygranych pocieszenia (po 5.000 złotych, 
oraz 1000 wygranych ;po 500 złotych. W 
wypadku jednak, jeżeli. w klasie V głów- 
mai wygrana 1 miljon: złotych padnie na ita- 
ki numer (losu, który wygrał w jednej w 
poprzednich klas, tio losowi temu przypa- 
dną również wszystkich 200 premiji, po 5000 
złotych. 'W takim 'wy(padku główna wygra- 
ma wynosić będzie 2 miljoniy: złotych. W 
klasach II, II i IV zachowany jest daw- 

mły, system premjowania to jest premjowa- 
ne są losy wygrywające ponownie, 

Czarnomorskie piany 
JAK ZDOBYTO TRAPEZUND? — MINY KAPITANA KOŁBASJEWA. — 

Wspomnienia. 
Wspomnienia o dniach chwały i ktę- 

ski na Czarnem morzu, ukazały się w 
cyklu długich ieljetonów na łamach pa- 
tyskich „Poślednich Nowostiej*. Ze stro 
ay rosyjskiej wojna na tym odcinku (je 
żeli odcinkiem nazwać można zagłębie 
czarnomorskie), prowadzona była zwy- 
cięsko. Bosior, Złoty Róg, Konstantyno- 
pol. Z temi nazwami związane były naj- 
mocarniejsze marzenia dawnej Rosji. Naj 
wyższy szczyt chwały czekał pułki impe- 
cjum, któreby tam wkroczyły. Ubiegali 
się o to dowódcy wojsk lądowych, ad- 
mirałowie floty. Konkurowali ze sobą nie 
caz dopuszczając się poważnych błędów 
taktycznych, karygodnej samowoli, byle 
świadectwem zwycięstwa było: ja, a nie 
—on. 

Jakaż tajemnica okrywa zajęcie Tra- 
pezuńndu? — Wojska rosyjskie posuwają 
się w głąb Małej Azji, wypierając Tur- 
ków z ich skalistych pozycyj. W Койси 
1915 roku armja ottomańska, wspierana 
przez 5-tysięczny korpus niemiecki, zaję 
ta lewy brzeg rzeki Khara - Dere. Jedno 
czesna ofensywa angielska na Bosfor i 

wewnętrzna sytuacja, wymagała wszak- 
ze odwołania Niemców. Mimo to armja 
turecka, licząca około 22 tysięcy bagne- 
tów, okopała: się na pozycjach prawie 
niezdobytych. W głębokim wąwozie bie 
gła rzeka. Wojska rosyjskie, które zaję- 

ły prawy brzeg, musiały w najbardziej 
trudnym terenie opuścić się ze skalistych 
zboczy i atakować skały przeciwległe, 
atakować nieprzyjaciela, niewidocznego 
wśród kamieni, złomów, sztucznych oko- 

pów, gór i bezdroża. Głównodowodzą- 
cy, generał Lachow, skierował gros sił 
na lewe skrzydło tureckie, óparte o me- 
rze Czarne, koło ujścia rzeki. W ten 
sposób działania wojsk lądowych popar 
te być mogły skutecznie przez flotę. A- 
tak piechoty spełzł oczywiście na niczem, 
mimo przeważającej siły rosyjskiej, któ- 
ra liczyła 28 tysięcy żołnierzy: Ponoć z 
wielką niechęcią zdecydował gen. La- 

chow prosić o pomoc morską. Pancerni- 
ki „Rostisław* "i „Św. Pantelejmon" 
zbliżyły się do Chamurkanum. „Rosti- 
staw“ pierwszy otworzył ogień. Za nim 
„Św. Pantelejmon" wyciągnąwszy lewą 

burtę wzdłuż brzegu wszystkiemi arma- 
tami, drgnął dynamitem, a odpowiedzia- 
ło okrętom straszliwe echo skalistego wą 
wozu! Granaty, szrapnele, najcięższe po 
ciski morskie pękały wśród kamieni, mia 
żdżąc skaliste ukrycia, zasypując Tur- 
ków odłamkami stali i drzazgami gra- 
nitu. Wszystko obracając w puch, dym, 
huk. i krew poszarpanych żołnierzy. Fo 
było piekło, — .opowiada naoczny świa 
dek. Naturalnie, wojska tureckie rzucity 
się w popłochu do ucieczki. Ale generał 
Lachow nie chciał doczekać momentu, 

  

teraz do stołu, na którym leży runiej więcej 
kradratowa, ciemno czerwona płyta. Biegnie 
kiikoma rzędami hebrajski napis: Nasz gospo- 
darz odcyfrowuje go z łatwością, — cóż kiedy 
przełożenie na Polski idzie trudniej. Odczytuję 
z góry na dół nazwisko M—0—W—S—Z---E 
R=y—w—k—e—s. I tłumaczy nieudolnie resz- 
tę dość długiego napisu. Jest w nim mowa 
wielkości zmarłego, jego sławie, sławie jakie- 
goś jego dzieła. Czy uczony w talmudzie? Tru 
dno coś więcej powiedzieć... jak i trudno po 
wiedzieć coś o tem wszystkiem. 

W NISZY 

Wracamy na ulicę i wchodzimy prosto z 
niej do owego mieszkania, świeżo podnajętego 
jakimś lokatorom. Ciasno im było nieco, chcieli 
powiększyć niewielką wtuloną w mur, komór- 
kę, składzik. I wtedy — ta tablica grobowa. 
Wpuszcza nas do środka mioda jeszcze żydów 
Ка - gospodyni. Myje się tu wiaśnie i szoruje 
mieszkanie. jest też wyraźnie zakłopotana na- 
szem przyjściem. Ale nas prowadzi. Niewielki 
jakby korytarzyk. I w lewo, w murze, otwór. 
Trzeba się tu przecisnąć, schylić nieco. — I 
wnieść kuchenną lampkę. Niewielka nisza—ko 
mórka. Jakby na skład niepotrzebnych rupieci. 
jakieś skrzynie na ziemi. W kącie stoi stół, do 
maszyny do szycia bodaj. Nasza gospodyni 
mówi „inaszyna'”, a uwaga nasza spoczęła na 
czemś 'innem. 

Tuż przy ziemi ślady wkopywania się w 
mur, rozbijania go. O tu, już jest stary, Z 
przed paru może wieków mur. Gruby zrąb 
ściany zlepionej tylko w połowie z cegły ja- 
giejś ciężkiej, niekształtnej, a w reszcie Swej 
z wielkich jak bochny chleba kamieni. Trudno 
musiało, przyjść rozbijanie tej ściany. Nowa :0 
katorka chciała jednak mieć nieco miejsca dla 
ustawienia owej „maszyny”. I stąd. 

Lampa nachyla się nad otworem, jakby ni- 
szą katakumbową, którą odkryła się w murze 
po jednem z pierwszych uderzeń oskardem.— 
Miałka, brunatnawa ziemia, jakby próchnica. 
Jakieś ułamki drzewa, jakieś nierozpoznawalne 
dziś szczątki. Kości. Tak, kości, Parę ich jest 
już tylko. Było nieco więcej. Oglądamy. Nie. 
To jednak nie są kości ludzkie. A przecież tu 
była ta tablica grobowa zmarłego rabina Ryw 
kesa, uczonego w piśmie — pradziada czy kre 
wniaka — jak nas iniormują łudzie, znający 
tradycje wileńskiego ghetta, sławy Wilna, „je 
rozolimy Północy" — Саопа. 

Zagadka. Może bardzo prosta. Podobno, 
sądząc ź napisu, dla nas będącego hierogliiem, 
jest to tablica ku jego czci, ale już na wiele 
lat po jego zgonie wyryta. O dacie jego śmier 
ci bowiem wyrażono się tutaj jakimś zwrotem 

hebrajskim, który przywiódł obecnych na sąd, 
że zatarła się była już w pamięci tych, którzy 
ją ryli. Kości... Może jakieś szczątki zwierzęce, 
ale skąd i jak? Czemu tablica popadła w po- 
niewierkę, gdzieś w jakimś składzie rupieci sta 
rego domu? Wieleż lat po niej przeszło, nim 
wydobyto pamiątkę tę po zapomnianym rabi- 
nie z 17-go ponoć wieku? 

— Mrok. PREST, 
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iżby admirał mógł powiedzieć: „zmusi- 
łem Turków do ucieczki!'!. Chciał sam 
tak powiedzieć. Ruszył piechotę do ata- 
ku: „Na sztykiii!!!!“ Kosztowalo go to 
przeszło tysiąc trupów rosyjskich żoinie- 
rzy. 

Armja turecka w kompletnym nieła.- 
dzie cofała się w głąb kraju. Byle prę- 
dzej ukryć się-w górach, bądź za forta 
mi Trapezundu. Wzdłuż brzegów towa- 
rzyszył jej huraganowy ogień morskiej 
artylerji. Więc uciekali dalej, byle dalej. 

Tak się przedstawiała sytuacja na po 
czątku roku 1916. Trapezund uważany 
był przez Turków za obronną bazę Azji 
od strony Kaukazu, za klucz na tyły Ca- 
rogrodu. Oceniał go również poważnie 
sztab rosyjski, który  jednoczešnie.., 
przeceniał, Opracowano dokładny plan 
kampanji: piechota, kawalerja, i artyle- 
rja lądowa uderzyć miały od przodu; flo 
ta wzmocniona o jedną jeszcze jednost- 
kę pancerną, zaatakować od morza i 
wysadzić jetlnocześnie dessant na tyły 
fortecy. Najwyższe dowództwo zatwier-- 
dziło wreszcie plan i.. w chwili, gdy zje- 
dnoczone siły miały rozpocząć atak —ge 
nerał Lachow, najniespodziewaniej w 
świecie, zażądał odwołania wszystkich 
statków. Było w tym rozkazie coś nie- 
zwykłego.. Zdawał się początkowo ха- 
krawać na zdradę: Widząc przed sobą 
zmykające wojska tureckie, generał, 
chciał sławę zdobycia fortecy przypisać 
wyłącznie sobie. Marzył o wspaniałym, 
eiektownym szturmie piechoty. Sława, 
sława, — =—Nie danem mu było tego do 
konać. + 

Rozbite pod Khara - Dere wojska tu 

   

  

Jednakże w miarę opadania wód dorzecza 

Prypeci, i co zatem idzie, uruchamiania trans- 

portu kołowego, flotyla pińska zaczęła rozwi- 

jać działalność zawiadowczą. 

Pobudziły ją do tej akcji wypady oddzia- 

łów polskich na tyły flotylli sowieckiej, składa 

jącej się z kilku statków. 
Od tej chwili rozpoczęła się  dziaialność 

bojowa Fłotylli Pińskiej, która w krótkim cza- 

sie otrzymuje swój chrzest bojowy w walce 

pos Horodyszczem, które zdóbywa wraz z plu 

tonem piechoty. W dalszym zwycięskim po- 

chodzie Armji Polskiej Flotylla stacza walki z 

flotyll sowiecką pod Pietrynowem, gdzie trzy 

nasze inotorówki mają przeciw sobie dwa stat- 

ki sowieckie, które jednakże pomimo wyraźnej 

przewagi, cofają się przed walecznym naszym 

oddziałem. 

Lecz oto udanym manewrem przez oddzia- 

ły lądowe polskie zostają zdobyte Mozyrz, Ka- 

linkowicze, Barbarów i Narowla. 

Zwycięstwo to, stwarzające dogodne wa- 

runki dla kampanji 1920 roku, przynosi ogrota- 

ną zdobycz. W portach tych odebrano Sowie- 

tom olbrzymi tabor rzeczy, składających się z 

22 statków parowych, w tem dwa pancerne, 

10łodzi motorowych i dużo innych objektów 

pływających. —Cały ten tabor został przeka- 
zany Flotylli Pińskiej, która od tej chwili 
wzmocniona narazie jednym statkiem pancer- 
nym, rozpoczyna swą działalność na większą 

skalę. Flotylla bojowa przenikając coraz  da- 

lej wgłąb terytorjum nieprzyjacielskiego, stacza 
zwycięskie walki i ilotylłą sowiecką pod о- 

maczami, Koszarowką, Lelowem, Czarnoby- 
lem. Dochodzi wreszcie do Dniepru, gdzie rów 

nież zwycięsko walczy pod Puchówką, Stra- 

cholesiem, Okuninowem. 

Lecz oto następuje odwrót armji polskiej z 
pod Kijowa. Początkowo Flotylla stawia dzieł- 
ny opór, lecz odcięta od wiasnych sił lądo- 

wych wysadza swe okręty bojowe i cofa się 

4 pozostałemi statkami aż do Pińska. Tu jednak 
S nie zatrzymuje się ofensywa sowiecka. Dowódz 

two Flotyki zmuszone jest opuścić Pińsk. To 

też zabierając wszystkie wartościowe części 

maszyn na transporty kolejowe, demoluje resz- 
tę urządzeń i zatapia swe statki w okolicach 
Pińska. 

Załoga statków wysłaną zostaje do Mo- 
dlina, gdzie organizuje w szybkiem tempie flo- 

tyllę wišlaną, de facto egzmysującą od roku 

1918. Mobilizuje statki prywatne, uzbraja je i 
opancerza, obsadzając załogami z dawnych 

marynarzy Flotylli Pińskiej. 
Tak przygotowana ilotylla spotyka oienzy- 

wę bołszewicką na rzece Wiśle. 

Aczkolwiek skład ilotylli różni się znacz- 

nie od dawnej Flotylli Pińskiej, posiada bo- 
wiem kika statków pancernych, to jednak wa- 

runki walki układają się całkowicie na nieko- 
rzyść flotylli. — Cały prawy brzeg Wisły w re- 

jonie operacyjnym Flotylli jest obsadzony przez 

wroga, który wykorzystał dla siebie każdą 

wygodną pozycję dla zorganizowania zasadzek 

przeciwko statkom pancernym Flotylli. * 1aki 

stan rzeczy powoduje, że w wałkach pod Bo- 
brownikami i pod Płockiem, Flotylla traci dwa 
statki, jednakże udział tej artylerji pod Piockiem 
wydatnie przyczynia się do pomyślnej akcji 
wojsk polskich. 

W międzyczasie ciężka sytuacja na iron- 

cie zmusiła Naczelne Dowództwo do formo- 
wania coraz to nowych pułków, często z mło- 

docianych ochotników się składających, by w 
chwili decydującej rzucić tę masę wojska na 

następujące armie wroga. — W tym czasie 

kadra Marynarki Wojennej, mieszcząca się 

wówczas w Toruniu posiadała kilkaset łodzi, 

przeznaczonych na przyszłe okręty. wojenne — 

Nie można było czekać, to też wkrótce zorga- 

nizowano pułk morski w składzie trzech bata- 
ljonów, które walcząc każdy z osobna  zasłu- 

żyły sobie na niejedną  pocrwałę wyższych 

dowódców. Dopiero po zwycięskiem odparciu 

wroga z pod Warszawy pułk. został wycoia- 
ny i wrócił do kadry celem dalszego szkole- 
nia specjalistów. ; 

Chwilowe niepowodzenie armji polskiej 
przekształciło się ponownie w potężną  ofen- 

sywę. W krółkim czasie zostaje ponownie zdo- 
byty Pińsk i Flotylla Pińska wraca do czyn- 
nej służby. Flotyla wiślana egzystuje jeszcze 
do 1926 roku, jako jednostka taktyczna Ma- 

rynarki Wojennej, poczem zostaje rozwiązana, 

przekazując swe jednostki i tradycje Flotylli 
Pińskiej. 

Z dumą można stwierdzić, że czyny tych 
trzech formacyj Marynarki Wojennej zdobyty 

już pierwszą stronę historji bojowej naszej mło 
dej Marynarki Wojermej. 

UROCZYSTY APEL W GDYNI 

Dzisiaj jako w przeddzień 13 rocznicy obję 
cia przez Polskę dostępu do morza na placu 
sportowym przy koszarach marynarki wojennej 
w Oksywji odbył się uroczysty apel poległych 
na polu chwały oficerów marynarki i maryna- 
rzy. 

Powódź w Lublinie 
R 

a 
Jak już donosiliśmy, lody na Bystrzycy puścity 
przedmieścia Bronowice i Panny Macji. Straż 
zatorów oraz ewakuowaniem mieszkańców za 
góry tworzący się zator u ujścia Czerniejówki 

  

  

. Wezbrane fale zalały okolice 

agrożonych domów. Na ilustracji 

Lublina oraz 
nad usunięciem 

widzimy u 
przedmieście Lublina 

ogniowa i wojsko pracują 

do Bystrzycy, na dole 
Bronowice, zalane wodą. 

reckie wpadły do fortecy jak burza, wiic 
sząc nieład i panikę. Tej paniki dowó- 
dztwo tureckie nie było w stanie opano- 
wać. Poczęto więc ewakuację Trapezun- — 
du. Co się dało wywieźć — wywiezio- 
no. Reszea uległa zniszczeniu, Cała lud- 
ność opuściła miasto wraz z wojskies:, 
ż wyjątkiem Greków, którzy wysłali de- 
legację z wiernopoddańczym  adreseti. 

Wojska rosyjskie. wkroczyły do mia- 
sta bez walki. 

Jakby się ułożyła sytuacja w Darda- 
nelach i nad Bosforem, gdyby kapitan 
rezerwy pierwszej rangi, E. W. Kołba- 
sjew uzyskał był wcześnie audjencję u 
cesarza Mikołaja Il? Kapitan Kołbasjew 
był minotechnikiem — specjalistą tej ga 
łęzi nauki morskiej, która traktuje 1 о- 
cenia należycie miny, jako broń. Kap'- 
tan twierdził, iż rozbudowa floty rosyj- 
skiej iść winna w kierunku rozszerzenia 
siły podwodnej. Był przeciwnikiem bu- 
dowy nowych pancerników nawodnych. 
Po wojnie japońskiej, po klęsce pod Cu- 
szimą, znakomity znawca, równie zdolny 
teoretyk jak praktyk, zyskał wielu stron 
ników, nawet wśród ster wpływowych. 
Nie na tyle jednak, by uzyskać u cesaiza 
audjencję. Nie uzyskał jej zaś dlatego, że 
-sfery nierównie wpływowsze, a pozosia- 
jące w kontakcie z ministerstwem mary- 
narki, przeciwne były projektom Kołba- 
sjewa. 

Na kilka lat przed wojną cesarz przy 
był na Krym. W okolicach Sewastopola 
znajdowała się majętność Kołbasjewa. 
Nic więc dziwnego, iż podróż cesarską 
łączył on z wielkiemi nadziejami. Ale mia 

   

  

ły już to na uwadze owe „stery .wpływo- 
we“, przeciwne ilocie podwodnej. Odnoś 
ne instrukcje dano przeto gubernatorowi. 

„Słuszajuś”. 
Otóż dnia pewnego przybywa do ina 

jątku Kołbasjewa rotmistrz  žandarmerji 
z lakonicznym rozkazem: „Jego Cesarska 
Mość zamierza zwiedzić „bratską* mogi- 

W WIRZE STOLICY 
Mój PROFESOR  EGZAMINUJE... 

Mój profesor jest specjalistą od  staro- 

żytności, zawsze uśmiechnięty, napozór rozra- 
dowany, nie napisał jeszcze żadnego  epoko- 
wego dzieła i nie może się pogodzić z myślą, 
by jakikolwiek Polak coś sensownego o histo- 
rji starożytnej napisał. To też zacny  Pienią, 
żek, autor encyklopedji starożytnej jest jego 
koszmarem, bete noire. 

Przychodzę na egzamin. Serdecznie roz- 
dziawiony profesor pyta: — Co też pan czytał? 

— Meyera, Cavaignac'a, Momsena, ta-ta- 
ta-ta... Pieniążka. 

Tu chmura powlekła pogodne oblicze pro- 
fesora. Rzekł sucho: — poziom pana wiedzy, 
sądząc po bezmyślnych autorach, nie musi być 
wysoki. No! jaki był ustrópj społeczny Hety- 
tów? 

Był to bardzo porządny naród... 
— Jak się przedstawiało sądownictwo egip 

skie za Amenhotepėw 

— Winowajcy zwykle bywali karami... 
Z kim był żonaty Agapidas? 

Zapewne z kobietą... 

Oto są skutki czytania Pieniążka! 
nie wie, o niczem nie ma pojęcia. 

I dwója. I czternaście złotych przepadło. 
Po pół roku zgłosiłem się znowu do egzaminu. 
Naturalnie nie otworzyłem książki przez tn 
czas i tę trochę, co wiedziałem o Ramzesie i 
Babilon'e. zapomniałem doszczętnie. Ale dc 
Świadcze :'e! Profesor nigdy nie pamięta 1:.- 
kogo. Zaczęło się normalnie: 

— » ran Czyta? 

— Meyera, Cavaignac'a, Momsena, ta- ta-. 
ta-ta.. tę nędzotę Pieniążka, też miałem w rę 
ku, ale wyrzuciłem czemprędzej, bo to przecie 

a, Nic 
pan 

* setne paskudztwo. 

— Swietnie, sądząc po doborowej lekt:.ze 
wiadem. ści pan zaDowiadają się bardzo оКа 
zale. No!-Kto to był Perykles? 

— Perykles był Grekiem. 
— Co pan powie o wojnach  punickich? 
— Wojny te zakończyły się dla pokona- 

nych w.clce niepomyślnie. 
— «0 się stało z Kleopatrą? 
— h.zopatra byla kobietą. 
— Doskonale. Oto są skutki czytania su- 

miennych i roztropnych autorów. Orjentuje s.ę 
pan pierwszorzędnie i wszechstronnie. Dowi- 
dzenia! 

I czwóra. Widząc potem koleżanki duka- 
jące 14 tomów Momsena, 5 Meyera, odcyfro- 
wujące jakieś notatki, szeptałem ładniejszym: 
— paniusiu, chodźmy do parku! zdradzę pani 
niezawodny system zdania starożytnej... 

Dła miłości wiedzy gdzież nie pójdzie ko- 
leżanka? Nawet w najgęstsze krzaki. Wreszcie, 
po męczącej dniówce, figlarnie pytała: — no, 
powiedz, a co z tą historją? 

— Wchodząę do jego gabinetu krzyknij 
głośno: — nie czytałem tego matoła Pieniążka! 

Karol. 

Nominacje biskupów 
polskich 

„Osservatore Romano“ z dnia 8 b.in. 
oglasza-nominację J. E: Ks: dr. Francisz- 
ka Lisowskiego, sufragana lwowskiego i 
protesora uniwersytetu Jana Kazimierza, 
na biskupa — ordynarjusza tarnow- 
skiego 

Jednocześnie Ojciec św. motu proprio 
zamianował J.E. Ks. dr, Leona Wałęgę 
b biskupa tarnowskiego, arcybiskupem 
tytularnym Ossirinco. Nominacja powyż- 
sza jest wyrazem uznania ze strony Oj- 
ca św. dla zasług, jakie położył ks. ar- 
cybiskup Wałęga w swej pracy paster- 
skiej w ciągu 50 lat kapłaństwa i 32 
latsprawowania urzędu biskupiego. 

Związek Spółdzieini Mieczar- 
skich I Jajczarskich 

ODDZIAE w WILNIE 
zawiadamis Szauowną Klijenteię, že od dnie 
1lutego 1933 r. sprzed:ż hurtowa i detal.g. 

MASŁA, SERÓW i JA 
w sklepach: przy ul. Końskicj hr. 12, W. 
Pohulanka Nr 19 i Sosnowej 11 odbywa- 
się w godzinach od 7 rano do 7 wieczó: 

bez przerwy, s 

  

kiem. Mina Kołbasjewa znajdowała się 
w ciągłym ruchu za pośrednictwem ener 
gii, nadanej jej przez zgęszczone powie- 
trze. Służyły do tego specjalne aparaty, 
u góry i u dołu umieszczone. Nie mog- 
ła się zbyt zagłębić,. nie mogła również 
pływać na powierzchni. Pozatem — 5Коп- 
struował specjalne miny poruszane nia- 

łę na Czarnej rzece. Otrzymałem polece łym propelerem, bądź też automatyczn'ć 
nie zawiadomić pana, by nikt z domew- 
ników nie wychodził z domu“. 

Wspomniana mogiła znajdowała się 
właśnie na terenie posiadłości Kołbasje- 
wa. — „No, tego już za wiele! — wy- 
buchnął kapitan, — ja jestem gospoda - 
rzem na właśnej ziemi! — Zjawił się też 
w asyście całej rodziny, jak przystało 
prawowitemu Rosjaninowi, na powitanie 
cara-batiuszki. Cesarz zatrzymać kazał 
auto i powitał gospodarzy. Kapitan nie 
zwlekając, jął zaraz wykładać cesarzowi 
swój plan rozbudowy iloty. „Mikołaj stu- 
chał go z wielkiem nawet zainteresow2- 
niem i odrzekł: „Niewątpliwie, danem 

mi będzie zobaczyć jeszcze pana, wtedy 
pomėwimy“. — Ale niedanem byto.., ka- 
pitanowi Kolbasjewowi, u 

Dopiero podczas wojny, właśnie w 
chwili zakończenia zwycięskiej kampauji 
trapezundzkiej, cesarz przybył na Krym 
i opracowywano na wspólnej radzie 
morskiej, w salonach „Georgija Pobiedo- 
nosca', plan akcji. Wtedy idea kapi- 
tana Kołbasjewa zyskała ogólną aproba 
tę: zablokować i jednocześnie zaatako- 
wać Bosfor — minami. Kołbasjew wyna 
lazł specjalny typ miny. Nie była ona u- 
mocowana jak dotychczas, na kotwicy, 

bądź zaopatrzona specjalnym | plywa- 

wypływające za pośrednictwem mechani 
zmu zegarowego..Był to szatański iście 
plan zniszczenia całego Bosforu. 

Przez Bosior, Złoty Róg i Morze 
Marmara dążą dwa prądy morskie. 
Jeden na powierzchni, drugi w warst- 
wach niższych. Mina Kołbasjewa pusz- 
czona z prądem wpływa do Bosforu, o- 
mywa Złoty Róg, dostaje się do Morza 
Marmurowego, tam mechanizm nakazuje 
jej wypłynąć na powierzchnię i znów 
wraca tą sąmą drogą. O ile więc w ro- 
ku 1913 opracowano prowizoryczny 
plan zablokowania polem minowem uj- 
ścia Bosforu, w ilości 1400 min, o tyle 
straszniejsze miało być działanie w roku 
1917: puścić 30 tysięcy pływających min 
Kołbasjewa w cieśniny tureckie. Wysa- 
dzić w powietrze wszystko, co stało lub 
pływało na drodze: mosty, doki, porty, 
okręty, pancerniki. 3 

Cesarz zachwycony był tym planem. 
Odjechał z Krymu, po raz pjerwszy mo- 
że w wojnie światowej, pęłen dobrych 
myśli i nadziei. Lecz zanim skonstruo- 
wano miny wybuchła rewolucja 
Wkrótce Bosfor interesował ' już tylko 
tych ludzi w Rosji,. którzy w nim Szi(- 

kali schronienia i ucieczki. 
aż,



  

Operetka w 3-ch aktach Franc. Lehara. 

W miezwykle sympatycznym nastroju od 
byla się uroczystość jubileuszowa: na :0b- 
chėd trzydziestolecia pracy artystycznej 

kąpelmisirza Mieczysława Kochamowskie- 
go, chlubnie znanego we wszystkiich więk- 
szych miastach Polski i wysoko cenionągo 
za sumienność airtystyczną, szezery zapał i 
niepospolitą pracowitość, jakie zazmaczają 
się w służbie sztuce wybitnie utalentowa- 
niego muzyka i działacza społecznego. 

Już sam widok widowni, przepełnionej 
pubłiczmością, która powitała jubilata rzę- 
sistemi i dlugotrwałemi okilaskami, w ciągu 
wieczora. jeszeze się niejedinokrotnie powta- 
rzającem, wskazywała na szczerą Ssympa- 
tję, jaką obdarzają wilnianie dyrygenta, 
który w rozmaitych okresach swej niesbriu- 
dzonej działalmości artystycznej bardzo się 
prtzyczymił do podniesienia miejseowego ży 
cia muzycznego. 

Po zakończeniu akłtu drugiego operetki, 
w obecności całego zespołu teatru muzycz- 

nego i delegacytį, wygiloszone zostały krót- 
kie, nacechowane szczerą serdecznością prze 
mówienia od komitetu jubileuszowego, kry- 
tyków muzyczniych antystów teatru drama 
tycznego, artystów operetki, orkiestry i chó 
ru. Przy ftem wwęczono wieńce, kwiaty i u- 
pomimki oraz odezytamo niektóre z bardzo 
licznych powinszowań ttelegrafikcznych z ca 
łej Polski. 

Widocznie, głęboko wruszony jubilat 

podziękował wszystkim obecnym. Tuszem or 
kiestrowym i hucznemi długo niemilkmące- 

  

kim uczestnikom unoczystość jubileuszową. 
Jałk poważnie traktuje jubilat swoją 

czynność arftystyczną—dowódł wybór utwo 
ra ma przedstawienie jubilenszowie Operet- 

ka „Carewicz" Lihara zawira "wartości 
mmizyczne wyższego poziom, liczne pięk- 
ności. tnie odrazu przeciętnemu słuchaczowi 
uchwyłtne i wymagają wielokrotnego słu- 

chania, które niezawodnie uwyldatni wiele 
piękrych szczegółów, przy pierwszem słysze 
nim niezauważopych. Tutaj jest muzyka sta 
wiająca niepozpolite wymagania wykonaw 
eom i słuchaczom, podobnie jak muzyka do 
bra operowa lub symfoniczna. Tak zwa- 
nych „przebojów, kitóre słuchacz — po jed 
uorazowem usłyszeniu — już sobie mnuci 
lub pogwizduje tutaj prawie niema. Wszak 
że szlachetna melodyjność niebrutalma, do 
borowa harmcnizacja, wyzyskiująca miekto 
re nowoczesne modiulalaje, naprawdę kunsz- 

towna  insłirumemtacja, dająca w oblitości 

prawdziwie piękne brzmienia, stawiają to 

dzieto ponad zwykły poziom operetkowy.Ma 
jąc szezeńrą i stianramnią wispółpnacę sił śpie- 
waczych i znacznie powiększonej orkiestry, 
zdołał Kochamowski swą mistrzowską batu 

tą wydobyć z partytury całą skalę od maij- 
subtelniejszych do najpotężniejszych od- 
cieni dźwięczności, ożywiając wszystko 
właściwym sobie temiperamentem mnuzycz- 
nym, odpowiednim sentymentem i wenwą 

Główne pantje wokalne, stawiające nie- 
przeciętne wymagania chwilami! cał- 
kiem operowe — wylkonąwieom, objęli Kaz. 
Dembowski (Carewicz) i Janina Kulczycka 
(Sonia), wywiązując się z mildh znakomi- 
cie. Niestety, była (to ostatnia kreacja świiet 

teatr. Pięknym głosem i wyborną szkołą, 
jak też wymaziście i wytłworną grą scenicz 
Na, zdobyła, sobie Kulczycka. szczerą sym- 
patję plubliczności, damzącej produkcję jej 
żywemi oznakami zadowolenia. W roli Soni 
doskonale odpowiadającej rodzajowi talen- 
tu artystki, potrafiła wykazać ponownie 
wszystkie swe zalety i wzudzić przekonanie, 

że każdorazowe jej zjawienie się w nas bę- 
dzie zawsze bardzo mile przez publiczność 
pzy jęte. 

_ Elementem rozweselającym poważnej tre 
ści sztuki były perypetje pary małżeńskiej: 
a z: i Maszy (B. Hal 
mirska), wyl lie ze zwyłkłą im wenwą . 
humorem odtworzone, Do mich się przyłą- 
©zag L. Dejtkiowski, grający z itemperamen- 
tem rolę krewikiego i zazdrosnego neapoli- 

  
ylka Antonia, śledzącego swą: kochan- 

kę Giullię (D. Lubowska) i nie amijające- 
80 sposobności! jej się spirzeniewierzyć, 

Wyśmienicie ucharakteryzowani byli: 
W. Szczawiński (Wielki książę) i K. Wyr- 
wicz- Wichrowski: (Prezes Rady Mini. 
strów), żywo przypominając. odpowiednie 
Dosiacje historyczne. Zbytecznem jest jesz- 
€ze dodawać, że ze swoich niedużych ról 
aa osoby żywe i pozostające w pamięci 

Charakterystycznie wykonał rolę kamer 
dynera K. Dejumowicz. Inne role pizody 
“me były odpowiednio odegirane. 

o efelktowmie , w ładnych kostju- 
mach, oqtańczył, zespół baletowy z. J. Kul- 
czycką tańce nzerkiskie w. drugim. akcie. 

„ Komcertmistirz A. Konforowicz znalko- 
micie wykcna, solo re w przygrymw 
ee do aktu trzeciego. 
ooo J. Hawryłkiewicz ponownie 

tyczn talent wydobycia: walorów este- 

żemi Środkami: nozporządzalnemi, 
Wartości operetki „Carewiez! leży w jej 

kia „pidknaj muzyce. Treść akcji cał kło koj iega od pojęć, które się przywy 
Jest to dzieły 7% utworu tego rodzaju, 

są ' _ Powążnę nawet o akeentach 
kok, Yeznych, tylko przeplatane epizoda mi komicznemi, ludźnie z tmeścią związane- 

mi. Nawet zakończenie „szczęśliwego mie- 
Słuchacz, szukający dobrej muzyki, 

"eini bezity cada wo sb zabawy i we 

miętając dobrze Gabri A 
RY charakter jej iwónczości literackiej, mie 
mogłem zrozumie$ możności napisania sa 
tem podłożu libretta! operetkowego. Prrzy- 
Buszczenią moje nie zawiodły. „Carewicz* 

о
 

Ё‘ъ'щфш a bardzo dobrą mmzyką, w ku 

  

mi oklaskami zakończono pamiętną wszyst 

Ojca Św. 

ЭООО 

" CAREWiCZ XIRocznica Rządėw JegoŠwietobl. 
Piusa XI 

PROGRAM OBCHODU: DN. 12.II 1933 R. 

Godz. 11. Nabożeństwa. 
WILNO. — Godz. 11. Nabožeūsimo pon- 

tyfikalme 'w kościele św. Jama, celebrowa- 
me pmzez J. E. Ks. Arcybiskupa Romualda 
Juaibnzykotwskiego, Meliropolitę Wileńskie- 
go. Udział argainizacyj rw nabożeństwie ze 
sztandarami. 

Godz. U3 m. 15 — punktualnie — Aka- 
demja w Sali Śniadeckich U.S.B. Udział 
organizacyj w alkademji ze szandaremi. 

1. Zagajenie — zagai p. Dr. Kazimierz 
Niżyńcki, dywekitor Banku Związku Spółek 
Zianobk. 2. Hymn Papieski i 3, Hymn Pań- 
stwowy — odęgma orkiestra 4 puiku uła- 

mów Zamiemieńskidh. 4 Preldkcja n. t.: „Ro 
1a historyczna Papiestwa'* — mwyigž. p. dr. 
Fr. Bossowski, prof. USB. 5. Śpiew: „Tu 

es Petrus“, M. Halera — wyk. chór „Beho*, 

pod bafutą prof. WŁ. Kalinowskiego. 6. De- 
klamacja: „U studni”, L. Staffa — wygłosi 
amitystkka, dramatyczna p. Szczęsna [Wie- 
Slawska. 7. Śpiew solowy: „Sametius“, Be- 
tmovema i Modlitwa z opery „„Tosica““, Puc- 

ciniego — wylkoma antystika śpiewaczka p. 
A Potopowiczówna. Aikompanjament, 
— p. Irena Jasieńska-Niemczyńska. 8. De 
klamacja: Rozdział XXVII z „Quo Vadis'' 
— wygłosi amt. dram. p. Włodzimierz 
Preiss. 9. Śpiew: „Oześć Papiestwu”, WŁ. 
Kalinowskiego i „My chcemy Boga'*, F. Nio 
wowiejskiego — wykona chór „Echo* pod 
batutą p. prof, Wł. Kalimowsikiego. 10. Ро- 
iomez Szopena — odegra orkiestna 4 pułku 
ulenėw Zaniemieńskich. 

    

Urzędy skarbowe przejmą pobór podatku 
od nieruchom 

WILNO. — Samorząd został oficjalmie 
powiadomiony, że w niedalekiej przyszło- 
ści, najprawdopodobniej już w. kwietniu, 
wymiar i pobór podatku 01 nieruch:m. ści 
i lokali pmzejmą unzędy: sikarlbowe. 

Zdaniem władz skarbowych zarządze- 
nie to ma na celu usprawnienie wymiaru 
ipnzez skoncentrowanie wymiaru i egzekucji 

ości i lokali 
w jednych rękach oraz zapobieżenie zadłu- 
żenia miasta u skarbu państiwa prze nie- 
wypłacenie zainkasowanych kwiot do kas 
skarbowych. 

Pociągnie to za sobą skasowanie miektó 
rych biur miejskich lecz część porsonelu 
znajdzie  załttnudnieniie w urzędach skarbo- 
wych . 

  

W niedzielę ата 12 lutego 1933 ro- 
ku o godzinie 5 p p. kierownictwo Parhu 
Sportowego Młodzieży Szkolnej im, gen. 
Żeligowskiego w Wilnie urządza przy 
współudziale mistrzów jazdy figurowej 
na łyżwach, w celu propagandy sportu 
łyżwiarskiego „Wielki karnawał na lo- 
dzie* na terenach ślizgawki w zaciszu 

Wielki Karnawał na ledzie 
Program będzie składać się z popi- 

sów jazdy figurowej na łyżwach w ko- 
stjumach przy oświetleniu specjalnie za 
instalowanych reflektorów, różnych za- 
baw karnawałowo .. weneckich oraz kon 
certu muzyki popularnej. Na zakończe- 
nie karnawału największą sensacją bę- 
dzie moc sfektownych ogni sztucznych. 

przepięknego krajobrazu u podnóża góry С biletė' t 40 i 
Zamkowej i  Trzykrzyskiej. . 00 ) SPU RE 

BRRTNEREDEZENY ооа 

  

OERUPAPONCCG DY 

Piątek 

Dzie 10 

Scholastyki 
jat o 

Ob. N.M.P. 
PFAPTA NBGPOZEW TOY 

PROGNOZA P.1.M.-a 
‚ na dzień dzisiejszy: 

— Wzrost zachmurzenia aż do iwitego po 

SA mróz, dniem temperai 
zera, słabe wiatry - wschodnie i 
południowe. 

Wschód słońca g. 6,36 

Zachód słańcz g 4,11 

"MIEJSKA 
— NOWY PRELIMINARZ BUDŻETO- 

wy. — Prace mad układaniem nowego pre- 
liminianza budżetowego są az as 
niu. Niajpramwdopodobniej w owie bież. 

SKARBOWA 
— PODATEK OD LOKALI. — Minist. 

skarbu wyjaśniło, że stawka 8 proc. lub 12 
prore., w zależności od tego, czy: lokali obej 
muje do tnzech izb, czy iwięcej, dotyczy 
wszelkiego modzaju lokali i pomieszczeń za- 
rówmo mieszkalnych, jak przemysłowych i 
handlowych. Jeżeli zakład handlowy lub po 

mieszczenie przemysłowe, albo biumo, połą- 
czone są bezpośrednio z mieszkaniem wła- 
ścieiela przedsiębonstwa, stanowiąc z tem 
mieskzamiem jeden! lokal, należy przy kwa- 
lfikacji łączyć ilość izb mieszkamia z ilo- 
ścią izb zakiladu tw jedną całość i uważać za 
jedien lokal. Nie podlegają obowiązkowi po 
daikowemu tylko budynki: fabryczne, prze- 
zniaczone na cele przemysłowe z wyłącze 
niem budyników mieszkalnych. 

Jeżeli ta sama osoba zajmuje kilka lo- 
kali w jednym domy, a lokale (te mie łączą 
Się ze sobą, niaprz. wspólnym przedpoko- 
jem, schodami wewniętnznemi, każdy lokal 
należy traktować odrębnie pod względem po 
datikowym i wymierzać podatek osobno od 
każdego lokalu, chociażby wytnajeto loka- 

le wspólnym kontraktem najmu. 

WOJSKOWA 
— ÓWIICZENIA MINERSKIE. — Ze 

Sitiamostwa Grodzkiego dowiadujemy się, że 
(w sobotę dnia 11 bm. saperzy odbywać bę- 
dą w rejomie Pośpieczki ostre ćwicznia mi- 
nerskiie, o czem. władze administmacyjne u- 
przedzają mieszkańócw tej okolicy. 

AKADEMICKA 
— Koło Przyrodników Studentów USB. — 

W sobotę dnia 11 lutego odbędzie się Czarna 
Kawa Chemików i Przyrodników w salonach 
Georges'a. Wstęp 4 zł. akad. 2 zł. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odezyty ficzne. Znany Wilnu 

ze swych corocznych wykładów p. Aleksander 
Pozzo (Dernach, Szwajcarja) wygłosi, w sali 
Stowarzyszenia Techników (Wileńska 33) 2 
wykłady na temat „Goethe a współczesność”. 
Pierwszy z nich pt. „Goethe a dusza słowiań- 
ska“ odbędzie się dziś tį. 10 H — drugi zaś 

p.t. „Faust Goethego jako droga życia” — w 
„poniedziałek. Odczyty będą wygłoszone w ięzy 

in omiejscąch zupełnie operową i nie POCZ tele ‚ : dziwnego, BO ru kainėgo kapeli. zr. do 2h godz. 7 po poł. Wstęp od 20 
kręta porcja Kochanowskiego, ale to — STARANIEM TOWARZYSTWA NO 
page M. Potocznem: znaczeniu wy WOCZESNEGO iWYCHOWANIA odbędzie 

Michał Józefowicz. _ Się dn. 12.2 w miedzielę, o godz. 5.ej (pią- 
i tej) po południu w: sali i "Alkas:        

PAMIETAJ OBYWATELI 20 = 
OD_15 DQ 6 LAT SELU. EN 

Z -GRUŹLICY! CZŁOWIEK OGROM TEJ KLĘSKI ] pyyOBRAŻ SOBIE 
POPIERAJ W 

2 SAS NALEPRS PRZECIWORU. G e 

TORJUM POD WALDOWE  SANA- WILNEM. 

demja poświęcona pamięci dr. D. 
pod protektoratem p. kuratora K, 

gowiskiejgio, Na program składa się: 1. Chór 
Semimamjum Żeńskiego. 2. referat p. Ja- 
sińskiego — Metoda Decbry ma tle współ- 
czesnych prądów pedagogicznych. 3. Refe 

  

ip. Kontorowicz: (Produkcje solowe, Wstęp 
wolmy dla członków i; gościi. 

— KLUB WIŁÓCZĘGÓW. — W piątek 
dm. 10 bm, w lokalu przy ul. Przejazd 12 
odbędzie się 109-e zebranie Klubu Wiłóczę 

gów Senjonów. Począftek o godz, 19 m. 30. 
Na porządku dziennym referat dra Stani. 

sława Świaniewicza, pt. „Rzuk oka na ogól- 
me zagadnienia polityki gospodarczej So- 
wietów:. Wstęp członków Klubu bez- 
płatny, dla gości 50 groszy, dla gości-alka- 
demików 20 gr. Informaaji w spnawie za- 
proszeń udziela p. H. Hemmambowiicz codzien 
nie w: godz. między 18—29,wlokalu pnzy 
ul. Biskupiej 4—1 (żel. 99). Wstęp za: za- 
Płroszaniami imiennemi, cdkazywanemi przy „ści 

— POSIEDZENIE WYDZIAŁU III 
TOW. PRZYJACIÓŁ NAUK odbędzie się 
w dniu 1d lutego rb., o godz. 7 wiecz., w: lo- 
kalu Seminarjum Histrycznego USB (Zam 
kowa 11). Na porządku dziennym odczyt p. 
dyr. Wacława  Gizbert Stiudnickie- 
g0 „Z monograifji pt. Wallkia. o szkotę pol- 
ską pod zabonem rosyjskim na terytonjum 
dawnego W. Księsttwa Litewskiego". 

RÓŻNE 

— PROF. RYDZEWSKI ZANTIEMÓGŁ, 
— Ciężkiemu atakowi paralitycznemu u- 
legł w drodze do Suwał .k dążąc do swego 
majątku prof. sen. B. Rydzewski. 

Chorego ulokowano: w: szpitalu, gdzie 
pozostaje pod: opieką tamt. lekarzy i żony. 
Czynione są nadzieje, żebezwład ciała u- 
stąpi i chorego uda się utrzymać przy ży- 
ciu. 

Z uwagi ma miiemożność przewiezienia 
prof. Rydzewskiego do Wilna wczoraj wie 
czorem wyjeżdżał do Suwiał k pnof, Rose w 
celu niesienia pomocy choremu. 

— PASZPORTY ZAGRANICZNE DLA 
ADWOKATÓW. — Dla uniknięcia na przy 
szłość zbędnych zabiegów, władze admini- 
stiracyjne wyjaśniły, że adwokaci ci — do 
radcy praiwnii przedsiębiorstw handlowych 
wyjeżdający zagraiicę w sprawach swych 
kientów, nie mogą uzyskać poszportów za- 
granicznych, gdyż odnośne przepisy takich 
ulg mieprzewidują. 

— Zarząd Cechów w Wilnie na miesięcz- 
nem zebraniu delegatów w dniu 6 lutego 1933 
r.po dłuższych naradach nad sprawą polemiki 
prasowej, dotyczącej sposobów zdobycia środ- 
ków na ratowanie Bazyliki, pomny na tradycje. 
katolickiego i polskiego rzemiosła m. Wilna, 
które wiązały katolickiego rzemieślnika z wia- 
та św. katolicką ]iej Najdostojnieszymi Paste- 
rzami, oraz umiłowaniem piękna naszego mia- 
sta i jego zabytków, stwierdza, że: 

l. jedynym rzeczowym i najlepszym spo- 
sobem ratowania Bazyliki jest wspólny, groma- 
dny wysiłek wszystkich warstw i stanów, ca- 
łego społeczeństwa do gromadzenia  potrzeb- 
nych funduszów w drodze składek i ofiar choć 
by najdalej idących; 

H. Obowiązkiem wszystkich rzemieślników 
m. Wilna, tak jak obowiązkiem całego społe- 
czeństwa, jest najwyższa ofiarność, dlatego 
Związek Cechów m. Wilna wzywa wszystkich 
swych członków do składania ofiar i ze swej 
strony zapoczątkowuje listę składek, na *którą 
już zebrano 145 zł. i przekazano Komitetowi 
Ratowania Bazyliki. 

Jednocześnie Związek Cechów w Wilnie 
prosi wszystkie organizacje społeczne, aby też 
zechciały sprawę ratowania Bazyliki ująć w 
sposób rzeczowy, gromadzenia funduszów. 

PODZIĘKOWIANIIE. — Opieka Rodz, 
Seminar. Naucz. Żeń. im. Kr. Jadwigi skła 

Szelą- da majserdeczniejsze „Bóg zapłać” p. pułk. 
Biestkowi za udzielnie gratisowe iwybormej 
onkistry pod kierownictwem p. sierżanta Le 

ma zialbawę tameczną, 
dla uczenie w dn. 4.2 br, p. Maj. M. Os- 

BALE I ZABAWY 

— KOŁO WILEŃSKIE ORGANIZACJI 
PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO KO 
BIET DO OBRONY KRAJU zawiadamia, 
że w sobotę dn. 11 lutego br. onganizuje 
„Dancing wm cukierni Czerwonego Sztralla 
róg Tataniskiej i Midkiewicza. 

Całkawity dochód przenacza się na huf 
ce szkolne i obozy letnie dla dziewcząt. Za 
rząd Kioła mie wątpi, że ofiannie społeczeń- 
stwo wileńskie poprze masz cel i: stawi się 
tłumnie ma zabawę. Wstęp 2 zł. Akademi 
cki 1.50. Początek o 23-ej. 

TEATR | MUZYKA 

— Teatr Wielki na Poliulance. — „Роса- 
łunek przed lustrem" powtórzony będzie dziś 
w piątek 10 II., jutro 11 Il. i pojutrze 12. ik 
o godz. 8 wiecz. w teatrze na Pohulance. 

— Niedzielna popołudniówka i „Tani po- 
niedziałek* .w teatrze na Pohulance przedsta- 
wia się bardzo ciekawie, ponieważ na te przed 
stawienia (12 II o godz. 4 po poł. i 13 Il. o 
godz. 8 wiecz.) dana będzie kapitalna sztuka 
„„Mademoiselle* w świetnej obsadzie premje1o- 
wej, ze wzruszającą kreacją Jadwigi Żmijew- 
skiej w roli tytułowej. Ceny zniżone. 
— Stały teatr objazdowy teatrów miejskich 

"ZASP w Wilnie gra „Egzotyczną kuzynkę 10 
Il. w Nowoświęcianach, 11 Il. w Podbrodziu, 
12 II. w Łyntupach, 13 Il. w Głębokiem, 14 il. 
w Królewszczyźnie, i 15 Il w Wilejce. 

— Teatr muzyczny Lutnia. „Carewicz“ Le- 
hara. Dziś w dalszym ciągu wspaniały utwór 
muzyczny Lehara „Carewicz* w pierwszorzęd 
nej obsadzie scenicznej z Kulczycką, Halmir- 
ską, Dembowskim  (©arewicz), Szczawińskim 
"Tatrzańskim, Wyrwicz - Wichrowskim na cze- 
le. Interesująca akcja toczy się w Pałacu Zi- 
mowym w Petersburgu i w pięknej willi w 
Neapolu. Nowa bogata wystawa pomysłu Haw 
ryłkiewicza. Е 

— Przedstawienie popołudniowe „Róże z 
Florydy* w Lutni. — _ Niedzielne widowisia 
popołudniowe po cenach zniżonych wypełni 
świetna operetka Falla „Róże z Florydy" w 
obsadzie premjerowej z j. Kulczycką w roli 
głównej. Ceny miejsc zniżone. 

Poranek operowy w Lutni. — Niedzieluy 
poranek operowy składający się z aryj, oraz 
scen zespołowych, zapowiada się wielce interc- 
sująco. 

— ŚWIATOWEJ SŁAWY PIANISTA 
ALBKSANDER BOROWSKI, Zajprocszomy 
przez Wileńskie Towarzystwo Fillharmoni- 
czne, wykona świetny program wi recitalu 
własnym we wtorek nadchodzący 14 bm. 
Koncert odbędzie się w ali Komsenwałtor- 
jum (Wielka 47) o godzinie 8 wiecz, Bile- 
ty są do nabycia w „Orbisie* — Mickiewi- 
cza 11, od 9 ramo do 7 iwiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Pająk 
CASINO — Flip i Flap w małżeńskiej 

niewoli 
PAN — Zuzanna Lenox. 
LUX — Legjon Ulicy. 
HELJOS: — Nasza jest noc 
HOLLYWOOD: — Precz z miłością 
ŚWIATOWID — Rok 1914. | 

ADRIA — Kochanka z Tahiti 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

SYMULANT. — (W dniu 8 bm. Kaz. Am 
druszkiewiicz, z zaść LŽ sis mėso przybył 

do komisajrjańtnu . z doniesieniem, 

2 №№щ№т. Opowiedział, że gdy 
wieczorem. wracał z miasta do domu, pada- 

dło na niego trzech nieznanych ludzi, chwy 
cili ga za gardło i poczęli dusić, zdamli zmie 

so Wydział. Śledczy  docho- przez W; 
dzeniie wtykazało, że meldunek Audruszkie 
wieza był od początku do końca zmyślony. 
Stwierdzomo, że Amdfruszkiewiicz kożuch n, 

sprzedał, pieniądze przepił, a bajkę o napa- 

dzie zmyślii, aby ukryć siwój postępek przeo 
żomą. Przyznał się do mistyfikacji i odpo- 
wiadać będzie za: wprowadzenie władz w 
błąd. 

k PODCZAS SANECZKOWANIA, — 
Podczas zjazdu z góry Zwierzy ymieckiej wpa. 
dły ma słup saneczki, którym jechali M. 
Czapliński i W. Kazmierczak. Sameczki moz 

biły się, zaś jadący odnieśli dotkliwe obra 
żemiiia, 

SPADŁ ZE SOHODÓW. — Juljan Ki- 
siel, Lwowska 61, spadł ze schodów, do- 
zmając ogólmych połtłuczeń, |pozostawiomo 
go po opatrunku w domu. Drugi raz inter- 
wenowało Poogtowie Ratunkowe gdy Józe 
fa Korzeniowskiego z N. Wilejki poślizg- 
nąwszy się ma podwórzu domu Szeroka 5 
w Wilnie, b. dotkliwie się potłukła. Odwie 
ziomo ją do szpitala Św. Jakóba. 

(D. c. kroniki wileńskiej nia str. 4-ej) 

wiamtości 30 zł. i zbiegli. Punze- ; 

„MOJA PANI, 
* We wtorkowym „Kur. Wil.* ukazał się ar- 

tykuł, że prezydent m. Wilna p. Maleszewski po 
winien ustąpić, bo nie było go na raucie żegna- 
jącym b. wojewodę. 

Otóż w kwestji pozostawania, względnie 
niepozostawania kogoś na stolcu prezydenta, 
muszą decydować takie sprawy, jak finanse 
miejskie, stan komunikacji miejskiej, wodocią- 
gi, jezdnie, bruki, chodniki, — ale nie sprawa 
obecności na raucie. Baron Holstein kierował 
polityką niemiecką przez wiele lat i nawet 
iraka nie miał: Zebrania pożegnalne weszły 
w zwyczaj polskiego świata biurokratycznego, 

Uznawanie tego zwyczaju pozostawione 
jest dobrej i swobodnej woli każdego. 

Kwestja obecności czy nieobecności na rau 
cie nie może wychodzić ze sfery zainteresowań 
towarzyskich, a że czasami rauty mogą pośre- 
dnio wyrazić czy ujawnić czyjeś polityczne 
sympatje, czy antypatje, to wolno jest felje- 
toniście o tem napomknąć — nie wolno jest 
z tego czynić zarzutów oficjalnych. Takie są 
obyczaje całego Świata, nie wyłączając nawet 
przyjęć dyplomatycznych. Niktby się nie zdzi- 
wił, gdyby „Kur. Wil." w jakiemś  feljetono- 
wem sprawozdaniu przypiął komuś łatkę, lub 
ukłuł szpilką. To mu wolno. Ale jeśli się po- 
ważnie domaga dymisji Prezydenta z powo- 
du rautu, to należy mu odpowiedzieć 
pytaniami: w jakiej ustawie samerządowej 
przewidziane są rauty. A co ma robić prezy- 
dent, który nie ma fraka, jak Holstein, albo 
jest dziwakiem, jak Matejko, nie lubi rautów, 
od zimnego bufetu brzuch go boli. Czy dla 
tych powodów nie ma być prezydentem. To 
dopiero byłyby prawdziwie demokratyczne po- 
glądy, wypowiadane przez demokratyczne i 
niezależne pismo. Takie ono niezależne, jak 
ten argument, że pan Maleszewski musiał być 
wdzięczny p. Beczkowiczowi, bo za jego urzę 
dowania został Prezydentem. „Joasiu kochaj 
Paną, bo ci dał posadę". — Do pokojówki tak 
się przemawia, a nie do Prezydenta miasta! 
Zresztą dziś można i od pokojówki za to ober 
wać. 

Bardzo mnie mało obchodzi, co zostanie 
wystękane mi w odpowiedzi, musimy się jed- 
nak kategorycznie zastrzec przeciwko wpro- 
wadzaniu nazwiska Marszałka w to wszystko. 
Ćo jest antyszambrowego niech pozostanie w 

ant; sambrze, a z Marszałkiem od tego daleko. 
Piszę to zresztą nietylko w swojem imieniu, 
ale sądzę że i całego legjiononowego Wilna. 
ka do całego tego... problematu, należy zau- 
ważyć, że gdybyśmy przyjęli zasadę „Kur. 

MOJA PANI" 
Wil-*, z okazji kwestji rautowej wypowiedzia- 
ną, to wszelka krytyka osób urzędowych 
byłaby niemożliwa, jak również wszelka kryty- 
ka aktywnych posłów sejmowych do BBWP + 
należących, co zdaje się „Kur. Wil." nie bardzo 
byłoby na rękę. 

List do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Z powodu artykułu „Kurjera Wileńskiego" 

zdnia 7 lutego 1933 r. uprzejmie proszę o pomie 

szczenie poniższych kilku słów: 

Pomijając merytoryczną stronę sprawy, a 

mianowicie, czy prezydent miasta winien był 

osobiście brać udział w uroczystościach poże- 

gnalnych, czy też miał prawo w danym wypad 

ku przekazać reprezentację miasta innej osobie, 
jako sprawę, wykraczającą w dziedzinę pogią 

dów subjektywnych i niedającą się rozstrzyg- 
nąć na zasadzie istniejących ustaw, artykui, 

Kurjera Wileńskiego uderza przedewszyst- 

kiem niesłychanie napastriczym tonem. Pismo, 

które za główne swe zadanie uważa podtrzy- 

mywanie autorytetu władzy, autorytet ten pod 

waża, pozwalając sobie traktować osobę, ob- 
darzoną zaufaniem publicznem na tak odpowie- 
dzialnym stanowisku, jako podrzędnego urzęd 
nika, istniejącego jedynie z łaski władzy pań- 
stwowej. Gdyby tendencje takie nie były jedy- 

nie wyrazem padrażnionej w swej służalczości 
jednostki nieodpowiedzialnej, dawałoby to bat- 
dzo smutne świadectwo o dzisiejszych nastro- 
jach. Życie publiczne musi się opierać na wza 
jemnym szacunku hidzi; animozje zaś osobiste 
winny być trzymane na łańcuchu, przynaj- 
mniej w dyskusji publicznej. Bez tego życie 
publiczne staje się areną nizkich i brudnych 
namiętności. Uważam za swój obowiązek mo- 
ralny i obywatelski oświadczyć, że artykuł 
„Kurjera Wileńskiego" zasługuje na napiętno- 
wanie przez opinję publiczną. 

Łączę wyraz szacunku i poważania 

Inż. Władysław Adołph. 
Wilno, 9 lutego 1932. 

Podat' siuda gorodskowo gotowu! 
„P. Prezydent m. Wilna dr. Maleszew- 

ski demonstracyjnie uchylił się od udziału 
w Kiomitecie pożegmania .wojewody Вест- 
kowicza, i mie był obecny nigdzie tam, 
gdzie wojsko, władze i społeczeństwo go 
żegnało. Dr. Maleszewski mie jest osobą 
prywiałiną, lecz zajmuje stanowisko prezy- 
denta miasta. Jalko taki mie może kiero- 
"wać się w: swojem (postępowaniu osobiste- 

mi amimozjami... Pam prezydeni: zademon- 
atnowai!“ 

— Ekstna doodatek nadzwyczaaajny Kur- 
jera Wileńskiego! Demonstracja antywoje 
wódzka prezydenita Maleszewskiego! Za 
jedme 10 groszy! 

Tak, Prezydent IMialleszewski mie byjł o- 
becny nigdzie tam, Wojewoda i poseł nad 
zwyczajny opuszcza jedno zaszczytne sta- 
mowiskio, przechodzi ma! inne miniej wyso- 
ke; lecz także ważme, a tu prezydenta nie- 

zemtacyjnych, miesza się dobrotliwie z tłu- 
mem rozentuzjazmowanyjch gości: ale i tu 
prezydenta miemat. 

—  Maleszewski... Maleszewiski... pow- 
tawza w merwowem oczekiwaniu 'waje- 
woda, 

Ale Maleszewskiego niema. W takiej 
chwili. (W ichwili mozstania, majczulszych 
życzeń, mocnych jak śmierć zaklęć i przy- 
siąg, majgometszych wyznań miłosnych. W 
chwili pożeghamia — Ikiio wie? może na 
Zawsze. 

Wojewodę miepokoi wię, miiecierpliwi, 
Mosępnieje. Nie chce mawet spojnzeć na 
Czyża, kitórego ofiarowało mu miasto w 
zastępstwie Maleszewskiego. 

— Qzyż nieładny, brzydki, fe! — mó- 
wi już jalk dziecię [płaczu bliskie: — ja 
chcę Maleszewskiego! 

Wojewodę uspakaja i utula Kurwil (w 

Wyrok w proc. Wardeńskiego i Chocianowicza 
W dniu wczorajszym” zapadł wyrok w to- 

czącym się od paru dni w Sądzie Apelacyjnym 
procesie przeciwko Wardeńskiemu i Chociano 
wiczowi oskarżonym. — jak wiadomo — © 
duże nadużycia pieniężne na szkodę waścicie- 
la dóbr Woropajewo hr. K. Przeździeckiego. 

Wyrok poprzedni o tyle uległ zmianie, że 
karę 2 lat więzienia zamieniono tym 

razem Chocianowiczowi na 1 rok i 6 miesięcy 
Wyrok zaś w stosunku do oskarżonego War 

Dzika napaść 
WILNO. — Wczoraj o godzinie 4 p. 

p, na ul, Jatkowej jadący wozem cięża- 
rowym józef Jodziewicz zauważył, że ja pastnik 
cyś trzej osobnicy ściągnęli mu z wozu 

paczkę z zawartością czekolady i herba 

ty. $ 
Jodziewicz rzucił się ku „potokarzom 

i jednego z nich ujął. 

Wówczas zatrzymany zadał furmano- 

wi cios kijem w głowę, a gdy ten począł 

wzywać pomocy, dwaj pozostali złoczyń 

cy poczęli go bić kastetami. : 

Przechodnie, wiedząc, że ze złodzie- 

jami grasującymi w tej dzielnicy niebez- 

piecznie jest zadzierać, nie reagowali 

deńskiego 2 lat więzienia sąd pozostawił w 
mocy. 

Pozatem w stosunku do obu oskarżonych 
sąd zastosował karę dodatkową pozbawienia 
praw honorowych i obywatelskich na prze- 
ciąg lat pięciu. Wobec tego, że Chocianowicz 
i Wardeński przebywają na wolności, sąd na 

łożył na nich obowiązek meldowania się w po 
licji raz na 2 tygodnie, do czasu ostatecznego 
uprawomocnienia się wyroku. 

„Datokarzy“ 
wcale na wzywania napadniętego, tak, 

że a widok policjanta spłoszył na- 
w. 

Policjant z bronią gotową do strzału 

począł ścigać uciekających i jednego z 
nich wkrótce zatrzymał.  Aresztowanym 
okazał się znany policji Berek Koscjelis 
(Praczkarnia 15). Znaleziony przy nim 
kastet jest niezbitym dowodem jego u- 
działu w napadzie. 

Z uwagi na charakter napaści, które 
— nawiasem mówiąc — są dość częste 
w dzielnicy żydowskiej, dochodzeniu na- 
dano tryb doraźny. 

Padstępni włamywacze 
(0. — Pisaliśmy wczoraj pokrótce © 

okrutzenia: mieszkania p. M. Klimontowiczowej 
(Trwała 23). o a Ajo OE Ci 

można podać szcze 
uwagi na to, że złoczyńcy dopuścili się napa- 

ści widząc, że zostali. zdemaskowani. 

czulakowi: za! kwiaty dane dla: udelkomo- 

Ania bufetu Dochód 7 zabawy przednacza 
nat p. Kaczyńskiej-Desroby jaka twórea sowskiemu ze pamoc finansową, oraz p. się na potrzeby najbiedniejszych uczenie. 

Złodzieje dostali do mieszkania w dzień 
Lik iaego ziórowikte sca 
sz. am a a AE arijos k 
mias w rabusie pozwolili wi 

pani ię "na, Bebręa przedpokoju—- 
Г. 

słyszane z zewnątrz, więc napastnicy porzucili 
fiarę i zdołali zbiec, zabierając przytem 

10 2 gausis = 
Rabusiami okazali się zawodowi przestępcy. 

ten sposób gazeciarze wamszawscy skra- 
cają tytuły dzienników). Kurwil szepce 
wojewodzie czułe słówika, głaszcze, pieści 
zabawia. Kunwil fika Koziołki, staje na 
głowie, wywraca się. Kunwil pragnie ca- 
łem sercem wywiołać uśmiech na zachran- 
mzonem obliczu wojewody. Ale wojewoda 
wciąż jest smutny i ponury. Więc Kurwil, 

wierny, poczciwy Kiuttwil, szepce coś do u- 
cha: wojewodzie. 

I nągle wybuch: 
— Podat siuda gonodskowo gołowu 

Maleszewskawio! zagrzmiał władczy 
głos po sali. Struchlała sala. Lęk prze- 
szedł po zebranych. 

— Maleszewski! — wołają naczelnicy. 
— Maleszewski! — drą się nadcowie. 
—Maleszewski! — huczy, echa po scho' 

— Maleszewski! — wrzasnął olbrzymi 
szwajcar na dole. 

Ale Maleszewskiego mie było. Woje- 
woda odjechał gmiewny i z sercem zramio- 
nem. Nie pogłaskał nawet ma pożegnanie 

Cożeś uczynił najlepszego, prezydencie 
Maleszewski 7 Zasmuciłeś sokole oczy na- 
szego wojewody. Czamą chmurą przysło- 
niłeś jasne słoneczko. Kirzywdę ciężką mu 
wymządziłeś, Nie minie cię kara surowa. 

, Posłuchaj, czem grozi ci Kumwil. Za to, 
żeś podległ złemu „impulsowii męzuciowe- 

mu“, mie nadajesz się już „do rządów pre- 
zydjalmych w. samorządzie miejskim'.. Do- 
staniesz po szapikie, prezydencie. 

— Podat' siuda gorodskowo gołowu 
Maleszewskawo! 

Co? Usiłujesz wytłumaczyć się? Pnzy- * 
mosisz _ świadectwio  usprawiedliwiające 
twoją nieobecność ? Znamy się na tem. No, 
ale pokaż wreszcie, Kunwil potrafi być 
iwspaniałomyślnym. Nio, mo. Byłeś istot- 
mie w Wilnie mieobecny? Odbywało się 
właśnie w |Wiarszawie posiedzenie zarzą- 
dów: Związku Miast? Przed wyjazdem pro- 

siłeś Qzyża, żeby podczas twiojej mieobec- 
ności reprezentował i ciebie i miasto na { ficicl Ściącł ; ph: 

Wróciłeś 5-go lutego i: przekonałeś się, że 
Czyż zastosował się ido twego Życzenia w 
całej rozciągłości. No, no. Dobrze już, do-- 
brze. Ale pamiętaj, żeby to było ostatni 

raz. Ostatni. Rozumiesz? 

Malleszewski wrócił do magistnatu. Był 
oszołomiony! Nie nie rozumiał, : 

— Jakto? — bił się z myślami: — w 
Warszawie odbywa się ważne posiedzenie 
związki miast, sprawa — tak powiedziaw 
szy, — społeczna, państwowa i ogóluopol- 
ska. Obowiązek |prezydenta. wzywa niby... 
A tutaj waut, sprawa — tak powiedziaw. 
szy — natury pryjwałtmej, osobista. Nie ro- 
zumiem... mie rozumiem... 

o" długo się jeszcze mie mógł u- 

Sabotažniki — powtarzał w szla- 
chetnem obumzeniu: — i jak to się spryt- 

nie. wyktęciło. Akurat zjazd wymyślili. 
W'ienczas, kiedy my masze jasne słoneczko 
żegnamy. A potem mówią, że dla: państw: 
pracują. Obłudniki, Wyst. 

Radjo wileńskie 
Widać w charakterze odpowiedzi na nie- 

smaczne, przereklamowane przez „Kur. Wil.” 
żegnanie p. wojewody Beczkowicza przez ogół 
urzędników wojewódzkich Wileńska Rozgłośnia 
Radjowa w swej rubryce „A kuku” zamieściła 
nader dowcipny dialog na, temat organizacyj 
pożegnalnych p. Mac Cymbała, gubernatora 
stanu Texas. 

  

    
JESTEŚMY ZĄ BIEDNI, BY. KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 

DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 
LNU.
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(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— PAJĘCZARZE. — Ze strychu przy 
u, Wileńskiej 32 skmadziomo bieliznę na 
szkadę Seng. Łopacińskiego.  Zabrzymano 
mmaz zekradzioną bielizną Stam, Bielewi- 
czównę ze wsi Dębnialki gm. Rudomińskiej. 

— OKRADZIONE MIESZKANIE. 
Gamderobę męską i damską, wartości trzy- 
stu kilkudizesięciu złotych skmadzioo z 
mieszkamia Zenona  Lultoszańskiego przy 

Szkłaąplernej 28. Kradzieży dokonano 8 bm. 
między godz. 19 a 21 po riozbieju Ikłódini. 

— Z mieszkalnie Paszkiewieza Michata 
(Šmiegowia 28) w czasie nieobecnošci do- 
modmików skradziono gamderobę męską i 
damską, oraz różlne przedmioty  wantłości 
przeszło 300 zł, Złodzieje otworzyli mieszka 
nie zapomocą witnycha, lub dobranego klu- 
'cza. Policja, w czasie poszukiwań, odkry- 
ła schowek. w ogrodzie prrzylągającym do te 
go domu. Znaleziono itam prawie 'wszystkie 
skradzione rzeczy. 

— Mamjii Szezytowiezawej skradziono z 
anieszkamia przy Ułańskiej 31 gramofon 

matiości przeszło: 10 zł. Sprawicę kradzie 
ży, mieszkającego w tym samym  domm, 
zattrzymamo wraz z gramofonem, Był to Jan 
Szcyiowė GZ. 

Z SĄDÓW 
PROCES O ZBOCZENIE 

Dziś w Sądzie Okręgowym odbędzie się 
proces przeciwko b. podpułkownikowi w stanie 
spoczynku 48-letniemu Wiaczesławowi Lipe de 
Lipskiemu. i 

Lipski oskarżony jest o uprawianie praktyk 
zboczeniowych w stosunku do całego szeregu 
nieletnich chłopców, których zwabiał do swego 
mieszkania przy ul, Bazyljańskiej zapomocą cu 
kierków i innych łakoci.. 

Ze względów zr h sprawa powyż 
sza będzie rozpatrywana przy drzwiach za- 
mkniętych. 

Drzewo suche górnośląski węgie] 
po cenach konkurencyjnych 

poleca „PŁOMIEŃ" Piwna 5. 
Sprzeda? również va raty 

  

  

  

      

własnym (gmach Stamostwa) w Grodnie 
odbędzie się posiedzenie plenum Sejmiiku 

— Z TEATRU MIEJSKIEGO. — W 
bieżącym tygodniu teatr urządza Szereg 
przedstawień (po cenach: cały panter i loże 
— 99 gr, cały, amititeatr — 49 gr. i gale- 
«ja — 20 gr. ` 
Vakos а» 

KINO „PALACE“ 
Nozeszk. 14. 

  

Potężny dramat erotyczny osnuty na 
tle pow eści Warwicka Deepinga 

„Kapitsn Sorfelł i jego syn* 

„eee w 

Pt 

w rol. gł. Imogen: Robert sen, Louis 
Waihe:m, I H. Warner. 

Wstęp 49 gr. 

Abado 

| 

A. ŚWIDOWA. 

$-lampowy odbiornik 

  

  

0 wybuchu 
WILNO. — Dalsze śledztwo w sprawie o- posiadany nielegalnie proch przechowywał on „REWJA" 

negdajszego wybuchu w sklepie jelejsza po- 

twierdziło poprzednie przypuszczenie, że eks- 
płozja nastąpiła z winy wymienionego. bowiem 

w N. Wilejce. 
Przeciwko Jeleįszowi ma być wytoczoua 

sprawa, o przechowywanie materjałów wybu- 

chowych i wprowadzenie władz w błąd. 

  

  

— Z WOJEWÓDZKIEGO KOMITETU 

LOKALNEGO FUNDUSZU POMOCY BEZ 

ROBOTNYM. — Komitet Lokalny Fuadu- 

szu Pomocy Bezrobotnym wojew. mowo- 

gródzikiego rozesłał przewodniczącym lokal 
nych komitetów powiatowych wyjaśnienie 
w spnawie ulg podatkowych od ofiar ma ce 
1е bezinobotinych. ia 

Wynika z tego, że zgodnie z; wyjaśnie- 
niem Ministerstwa Skarbu z dhiia: 12 sty- 

czniia br. L. Dz. V. 56579/2/32, przy usta- 
laniu dochodu podatkowego dla osób praw 

nych, prowadzących księgi handlowe zgo- 

dnie z art. 1 ustawy © państwowym podat 
ku dochodowym, są potirącacae wszelkiego 
rodzaju wydałtikki i świadczenia poniesio- 

ne pnze te osoby ma walkę z baznobociem, 
wzgllędnie na cele pomocy bezrobotnym, 
Jeżeli chodzi о imnego rodzaju osoby pnaw 

me i fizyczne — to podatek dochodwy, przy 
padający do zapłaty od świadczeń na rzecz 
zwalczania, bezrobocia, może być na proślę 
osoby zainteresowanej umorzony (przez wła 
ściwą Izbę Skarbwą w trybie amt. 126 cy- 
towamejj ustawy, o ile jednak te osoby pro- 
wadzą (prawidłowo księgi. hamdlowe, wzglę 
dnie gospodarcze wydatki ma beanobocie 
zostały w. księgach niwidocznione i miały 
wpływ na wymiar podatku dochodowego za 
damy rok gospdoarczy. Ё 

Omawiama akieja ze strony Skarbu Pań 
stwa jest bardzo słuszną i niezawodnie wpiy 
mie ma zwiększenie ofiarności ma: cele po- 

  

    . diving 

Dimies minų 

Kao „APOLLO 
Norisi RA. 
  

Już dziś! Dewuo oczekiwany snperszla- 
gier sezonu! Nasza sława 

JAN KIEPURA 
w największym filmie świata p. t. 

„P'EŚŃ xOCY" 
Jest to; Coś nadzwyczajnego! Coś nie- 
osiąg:ln go! By pojąć, trzeba ujrzeć... 

By ujrzeć trzeba przyjść... 
Uwaga! Film ten odznacza się nieby- 
wałą precyzią i czystością odtworro- 

  

      
    

Rźwiqzowięz 

Kino „POLONIA” pocztowa 4 
Wstęp 49 gr 

Arcydzieło dźwiękowe  odznaczone 
przez Akademię Sztrk Pięknych zło- 

tym medalem 

BRATERSTWO 
LUDÓW 

Dramat osnuty na tle strasznej kata- 
strofy w kopalni „„THIBAUT'' na po- 
graniczu francnsko-niemieckim. Pierw- 
szy film w djologach polskich, fran- 

cuskich i uiemieckich 

    

FIRMA RADJOWA „„AŠNKIM““ 
Grodno, ui. Bominikafiska 1 tei. 166 

Konto czekowe P, M. 0. 82.157, 

POLECA ŻA 160 ŻŁ. GoTówkĄ 
radjowy, z lampami 

głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 

i sprzętem anitenowym 

zamawiania sniaty «płacić mm P.K.O, N. 
157 zl. 20. Pozostaiość za zaliczeniem, 

5) 

W mroku zamkniętych okiennic 
„Tego ja niewidziałem i niemogę mó- 

wić! 
— Tak, tak, — mruczał Zorin i po- 

szedł do sypialni, gdzie siedział doktór 
paląc papierosa i przyglądając się Ze- 
ninowi, który dokonywał szczegółowego 
przeglądu. 

— Czy pan znalazł jakie ślady w o- 
grodzie, lub w aomu? — zapytał sędzia 
agenta. 

— Owszem znalazłem odcisk elegan- 
_ckich trzewików męskich. 

Zorin uśmiechnął się znacząco i 
- wtórzył zeznaia stóża. 

— Czy pan sędzia dostrzega w tem 
jakiś związek? 

— Nie mam nawet żadnych wątpli- 
wości. Niech pan śledzi Brandta, a prze- 
kona się pan, że nie będzie to bezowoc 
ne. Zresztą czy nie lepiejby było odrazu 
obezwładnić go? Każda chwila zwłoki 
grozi nowemi komplikacjami. 

— Czy pan sędzia chciałby go zaraz 
aresztować? — zapytał zaniepokojony 
Zenin. — A jeżeli... : 

— Może pan był spokojny — rzekł z 
pewnością w głosie sędzia, klepiąc go 
za tem, że nie może być omyłki. Narazie 
proszę zmierzyć te ślady. Gdzie pan je 
znalazł? 

— ślady idą od furtki, 

po- 

skręcają na 
trawę, znów wracają na aleję i podcho- 
dzą aż do werandy. 

— Do werandy? — ucieszył się sę- 

    

dzia śledczy. — To ciekawe, chodźiny 
więc obejrzeć je. 

Wyszli do ogrodu, gdzie Zorin obej- 
rzał uważnie ślady, pozostawione przez 
eleganckie trzewiki. 

— Cóż pan powie o tem? — zapytał 
podprowadzając Zenina do werandy i 
zatrzymując się tam, gdzie kończyły się 
ślady. — Ma się wrażenie, że ten, kto 
stał, zatrzymał się na długo, przestępo- 
wał z nogi na nogę. A ot tutaj, ma pan 
nawet popiół od papierosa na kwiatach 
Co to? Niedopałek papierosa — świeży 
i suchy! O której padał wczoraj deszcz? 

— O wpół do dziesiątej! 
— Doskonale. Cóż p. Żenin? — za- 

pytał triumiująco sędzia śledczy. 
Agent zwruszył ramionami i nie od- 

powiedział. 

— Ten nieznajomy czekał tutaj na 
kogoś, stojąc na miejscu. Na co on mógł 
czekać? | 

— Nie mam pojęcia, — odpowie- 
dział szczerze Zenin. 

Sędzia przyjrzał mu się badawczo. 

— Obawiam się, drogi panie, — prz: 
bierając z radości ton bardziej poufały, 
— że pan jest ciągle pod wrażeniem 
wczorajszej zabawy u przyjaciela! Ten 
człowiek czekał aż jego współnik załat- 
wi sprawę w domu. No, czas na mnie. 
Niech pan skończy swoje badania, że- 

byśmy mieli wszystko gotowe, na ba- 
danie Brandta. 

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE 
ZWIĄZKU OCHOTNIKÓW WOJENNYCH 
W dniu 12 bm, w świetlicy oddziału Zw. 
Strzeleckiego. w Nowogródku (Ogrodowa, 
dom Abrantowiicza) odbędzie się zebranie 

organizacyjne związku b. ochotników: woj 
skowytch. Na porządku dziennym omówienie 
sprawy mtwonzenia związku i wybór ezłon- 
ków założycieli. 

— ZABAWIA TANECZNA KOMITE- 
TÓW RODZICIELSKICH SZKÓŁ POW- 
SZECHNYCH W NOWOGRÓDKU. — W 
dniu 1 bm. w lokalu Klubu Obywatelskie- 
go ( (ul. Bazyljańska Nr 9) odbdęzie się 
się zabawa tameczna, zorgamizowama przez 
komitety modzicielskie szkół powszechnych 
wi Nowogródku.  Ozysty dochód z zabawy 
przeznaczono na mzecz budowy szkoły pow- 

szechnej w Nerwogórdłku. Wstęp 1,50 zł. 
Bilety wstępu biorą udział w rozgrywce 
famitów. 

— ZNÓW SABOBÓJSTWO W NOWO- 
GRÓDKU. — O godzinie 21-ej w dnim 8 lu- 
tego, odebrał sobie życie urzędnik miejsco- 
mago Sądu Okręgowego Józef Piotrowski, 
zamieszkały pnzy ul, Bazyljaństkiej 24. Pio 
ttrowski był człowiekiem młodym, liczącym 
zaledwie 27 lat życia. Samobójstwa doko- 

mał wystrzatami zrewolweru rw okołlicę ser 
ca i prawą sknoń, Przyczymy samobójstwa 
nie ustalome. Dochodzenie prowadzą wiła- 
dze sądlowe. 

Aoniširka 
— KS. BISKUP BUKRABA GOŚCIEM 

0.0. JEZUITÓW. — W dm. 7.1 rb. pocią- 
giem pośpiesznym z Baramowicz przybył 
do Słonima J. E. ks. Biskup Bukraba, któ 
my po krótkim pobycie u ks. dziekana Ro- 
mualda Świrkamowskiego udał się do kla- 

sztonu SS. Niiepokalanek, skąd w towarzy- 
stwie ks. kapelana A. Alleksandnowicza (z 
Baramowiiez:) odjechał do Albertyna, gdzie 

* zalirtzymiał się w klasztorze O.O. Jezuitów 
ma moe. 

W! dniu 8.1 rb. ks, Biskup wyjechał z 
klasztoru 0:0. Jezuitów na noc. 
W dniu 8.1 rb. ks. Biskup wyjechał z Al 

— PROKURATOR 5. О. GODLEWSKI 
W SŁONIMIE. — Przybył do Słomima w 
sprawach służbowych p. Godlewski, proku 
mator 8. O. w Gnodniie. 

— X-ty JUBILEUSZOWY ZJAZD ZW. 
POLSKIEGO NAUCZYCIELSTWA W 
SŁONIMIE. Z okazji przypadającej 10-tej 
moczmicy istmiemia  słonimskiego oddziału 
powiatowego związku mauczycielstwa pol- 
skiego, iw! dniach 4 i 5-go b. m. w. sali Do- 
mu Ludowego óbradował zjazd członków 
zwiągiku, na który poza, delegaltem Zarządu 
Głównego p.. Wrysza z Wlarszawy i Pre- 
zesem Okr. Zw. Naucz, w Wilmie em 
Doboszem przybyli także przedstawiciele 
władz państwowych ze starostą p. E. Kośla 
czem, insp. szkolłnym p. Sarmeckim, dyrek- 
torem seminarjum naucz. p. Płochą, D-cą 
T 9p. p. pik. M. Tunkoxskim na czele oraz 
delegacje poszezegėlnych związkėw  sio- 
wamzyszeń i organizacyj społecznych. 

Po zagajeniu zjazdu uchwalono wysła- 
mile depesz hołdowmiczych do p. Pirezydenita 
Rzeczypospolitej, Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego i Pirezesa Zw. Naucz. Polsk. w War- 
szawie semaitoma, Nowialka, 

Następniie referat p. tt, „Samorząd i no- 
la nauczyciela” wygłosił poseł Dobosz, Nad 
referatem wywiązała się ożywiona dysku- 
sja, w której bnali udział także starosta E. 
Koślacą inspi samorządowy A. Juszkie- 
wiz li! imnii. Z kolei złożone zostało sprawio- 
zdanie z 10 letniej pracy Zw. Niaucz. Polsk. 
w Słonimie, który poszczycić się może mie- 
małym dorobkiem tak organizacyjnym, jalk 
i kulturalno - oświatowym (zwłaszcza w 
dziale oświiatty pozaszkolknej). 

Po południu odbył się bamikiet, Jednio- 

cześnie z obradami, prowadzonemi w Do- 
mu Ludowym odbyło się zebramie w gim- 
nazjum. państwiowem, w którem wzięli u- 

  

Poranek Dźwiękowe-kino 

SALA MIEJSKA 
Ostrobramsaa 5. 

W uiedzielę o gcd.. 

W programie; Śpiew, Muzyka, Tańce. 
Na ekranie: Film grozy i emocji 

tim p. t. 

„PAJĄ 

2a „Krzyk tęsknoty u wrót Antarktydy" 
Film potężnych wrażeń z krainy podbiegun wej. — Wstęp dla młodzieży 30 gr. — dla d rosłych 49 gr 

Dziśl Na scenie: Wszechświatowej sławy Zess6ł KOZAKÓW Kubańskich, pod dyr. księżnej Etżb ety Gogarinowej 

| 4 “ Z genialnym Limutdem LOVE 

Początek seansów o grdz 4 pp. W sobotę i niedzielę o godz. 2-ej op. 

  

Na scenie | NOWY REPERTUAR! | „Gościnne występy artysiów stołecznych, 

NA WESOŁO! REWJA ulub. publ. HoKkKA RUNOWIECKA, ALEKSANDER SUCHCICKI, 

  

  

Dźwiękowe 5 ANISŁAW BELSKI. 
Kine Przeboje programu: Kobieta i fortepian, czarna archidea. Prel kcja o anatomii, Pomeranc poznje i in. Humorf Śpiew 

HELIOS Skecze! NAS ZA JE £ T. NO c 

W rol. gł Marie Bell i Jean Murat — Ceny przystępne. — Na I-szy seans ceny zniżone, — Seanse: 4, 6, 8 i 1015 

Jedynv sukces 1973 r. Należy 
KORKA ZEROROWIOCTCBAANA TTRBTRRZACOORE SEA = ® GRETA GARRO przybywać punktualnie 

na początek seansów 4, 6, 8 i 10.15 
: i te odnieść z > 

jako KURTYZANA w tlilm e na eZ e Wr 

Tel. 528 „ZUZANNA LENOX"' y tego „Wwiaženie 

Wkrótce 
czarujący amant JOHN BOLAS w swej 

naigłośnie:szej pracy „BOCZNA ULICA" 

  

DZWIĘKOWE KINO 

CIN 
Wielka 47, tel. 15-41 

Flip 

Dz ś po raz pie wszy w Wiinic! 
Wspaniała komedje dźwiękowa najnowszej produkcji doby obecnej 

Następny prcgram: „RAJ 

i Flap w małżeńskiej niewoli 
Nad program: Urozmaicone dodatki dźwiękowe, Pocz. seansów o godz. 4. 6, 8 i 1015 w dnie świąt. o g. 2. 

PODLOTkKÓW' ty 

  

Dźwiękowe kine Dziś najrozmoszniejsza operetka filmowa z dotychczas wyświetlanych w Wilnie 

  

Przebój nad przebojei wotywoo |.. PRECZ Z MIŁOŚCIĄ оан w. 
Mickiewiczaj22 mowej. Najczarowniejsza muzyka 

tel. 15-28, w świecie. Niezrównanie npajające melcdje. Udział bierze boska Liljana Harvej oraz znskomity komik Armand 
Bernard Nsd program: Atrak je dźwiękowe. — Pocz. o & 4, 6, 8 1 10620, w dnie šwiąt. 0 g. 2 ei. 

dział profesorowie gimnazjum państwowe- WEZWANIE SPADKOBIERCÓW 
go ma czele z dyrektorem p. J. Kleindien- 

stem. W wyniku tego zebrania grono pro- 
fesorów z dyrektorem. postanowili przy- 
stąpić do Związku Naucz. Polsk. O godz. 
23-6j tegoż dnia odbyła się zalbajwia. towa- 
rzyska w Domu Ludowym, 

W dnugim dmiu zjazdu wygłoszony 20- 
stał m. in. odczyt ma temat „nauczanie łącz- 
me * pnzez delegata Lisowiskiiego z Wilna. 
Po dyskusji na ten temat i dokonaniu 
wyboru władz do Zanządu Oddziału i pre- 

zesa, którym po raz óśmy z mzędu został 'p. 
St. Majewski — zjazd zamknięto. 

(W! drugim dniu zjazdu wieczorem ode- 
gmama zosłtała jw Domu Ludowym „Sztuba** 

— TOPIELEC W STUDNI. W studni 
Hudego Maksymia iw: os. Janikówika pow. 
słonimskiego znaleziono zwłoki mieznane- 
go osobnika, jak ustaliło dochodzenie, były 
to zwłoki Aleksandra Czerkiesa Лай 20, 
m-ca wsi łaski, cierpiącego ma rozstrój 
umysłowy. Wywiadami policyjnemi ustalo- 
no, że popełnił on: samobójstwo. 

FILIA 
naszej Administracii 

w Baranowiczach 
przeniesiona została z ul. Szosowej 178. 

na, SZEPTYCKIEGO 37 
(pierwsze piętro) 

  

    

Najwięcej żądana 
na rynkach światowych | 
ANG. HERBATA 

| „LYORS'A 
Już ZE ŚW EŻYCH ZBIORÓW 

jest do nabycia w handlach kolonjaln.    ) | Żółte opakowanie -—- łagodna 
| |, Czerwone “ — cierpka ' 

r  YYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYY 

  

  

wojłok izolacyjny 
czystej śiersci bez wapna i piasku 

poleca fabryka 

„DOLKA" PIŁSUDSKIEGO 20, m. 4         
  

ROZDZIAŁ IV 

ZAGADKOWE ŚLADY 

Nagły gniew ogarnął Zenina. „Oba- 
wiam się, że pan jest. pod wrażeniem 
wczorajszych imienin*, — powtórzył ze 
złością, patrząc za odchodzącym. 
Człowiek z wyższem wykształceniem, u- 
czony kryminilog, niedorosły  Szerlok. 
Ale czemu ja się tem przejmuję? — u- 
uspokoił się nagle i roześmiał się do sie 
bie. — Niech sobie aresztuje Brandta i 
kompromituje się! Im większym  idjotą 
on się okaże, tem wygodniejsze będzie 
to dla mnie. A więc, do roboty! 

Agent podszedł do najbliższych krza- 
ków, podniósł trzy niedopałki, do К- 
rych połączył, poprzednio już znaleziony, 
zawinął je w papier i schował. Potem 
nie wypuszczając z rąk lupy, pełznąć 
zaczął wzdłuż alei, wymierzając ślady i 
pogwizdując jakąś melodję. 

Gdy Zenin wrócił do domu, doktór 
Karpow stał przy oknie, wycierając chu- 
stką zaczerwienioną twarz. 

— Gorąco, upał porządny, Włodzi- 
mierzu Mikołajewiczu. Nie możemy skar 
żyć się na lato. Nasz przedstawiciel T'e- 
midy zwiał, —zażartował, podając cy- 
garniczkę Zeninowi. 

— A cóżby tu robić Sergieju Sergie- 
y jewiczu? — odpowiedział z ironiczną po 

wagą detektyw. — Sprawa już skończo- 
na. Sędzia śledczy znalazł mordercę i 
odszedł, a reszta już należy do policji. 

‚ Кагром skoczył, wpatrując się w Że 
nina szeroko otwartemi oczyma. 

„ —— Mam nadzieję, że to nie jest tajem 
nicą? 

— Co? nazwisko mordercy? — uśmie 

Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA 

chnął się Zenin. Przypuszczam, że przed 
nami niema tajemnicy, ale dla szerszej 
publiczności. 

— Ja rozumiem, rozumiem... 
— Wiięc... to ma być Brandt, przyro- 

dni brat pani Romowej. 
— Ale pana zdaniem mordercą mu- 

siał być prosty chłop? e: 
— Według mnie — tak, ale sędzia jest 

zdania, że wykonawcą był wspólnik, a 

prawdziwym mordercą, inicjatorem 

nikt inny jak Brandt. 
Doktór wyrzucił niedopałek przez o- 

kno do ogrodu, zapalił nowego papiero- 

sa i pogrążył się w zadumie. Wreszcie 
spojrzał pytająco na Zenina. 

— Nie podoba mi się taki obrót spra 
wy, Włodzimerzu łwanowiczu. To wszy- 

stko wygląda tak niepoważnie. Jestem 
przekonany, że Zorin się zbłaznił. 

— Brandt niejest mordercą! — od- 

powiedział z przekonaniem Zenin. 
— Pan ma zapewne jakąś hipotezę, 

Włodzimierzu Iwanowiczu? 
— To bardzo dziwna sprawa, Srgie- 

ju Sergiejewiczu, — odpowiedział wy- 
mijająco. ‹ ; 

— Czy pan nie zauważył nic dziwne- 
go, przy oglądaniu trupów? : 

— Przypuszczam, że to samo co i 

pan, — uśmiechnął się Zenin. — Pan 
myśli zapewne o tych śladach, które są 
na zalanym krwią dywanie, koło łóżka 
dziewczynki? 

— ŻZdawałoby się, że ktoś 
przy łóżku, — szepnął doktór. 

— Odniosłem to samo wrażenie. 
Prócz tego gotów jestem  przysiądz. 

że on klęczał, oparty o poduszki. Jest 

tam wgłębienie wyraźny ślad łokci! 

klęczał 

Radijo wiieńskie 
Piątek, dnia 10 lutego 1933 r. 

11.49: Przegląd prasy. Kiom. meteor. 

Czas, 12,10: Koneert z Gdymi. 13,20: Kom. 
mieteor. 14.40: Pirogr. dzienny. 14.45: 
Grieg- Peer Gynt (płyty). 15.15: Giełda 
roln. 15.25: Kom. LOPP. 15.35: „Dlaczego 
mie mogloby istnieć Państwo [Polskie bez 
własnego dostępu do morza'* — odczyt wy- 
głosi Mi Strasbumger. 15.50: „Sprawa do- 
stępu Polski do morza na konferencji poko 
jowej w Wersalu* — odczyt wygł. J. Dęb- 
ski, 16.00: Koncert chóru marynarzy w Gdy 
ni, 16,25: „Jak pracują zakiłady Fiorda'* — 
odczyt wygł. imż Z. Kaeprowski . 16.40: 
„Uczony ii jego laboratorjum w obrazie fil 
mowym“, odazyt wygł. prof. St. Sumiński, 
17.00: Audycja „Święto momza* z Gdyni. 
17.23: Koncert. 17.33: Przemówienie szefa 
kiemow. marynanki wioj. adm. Siwinskiego. 
17.36: Transm. z Gdyni i Warszawy. 18.50 
Spnaiwiy: litewskie. 19.00: Godz. ode. pow. 
19.15: „Ze świata madjowego—  pogad. 
wygłosi Alfred Daun. 19.30: „Dusza mo- 
rza felj, wygł. W. Sieroszewski. 19.45: 
Pras. dz. nadji 20.00: Pogad muz. 20.15: Kom 
cent symi£. z Filharmonji, Kwadhr. literacki. 
D. e koncentu, 22,4040: Wiad sport. Dod. 
do pras. dz. radj. Kom. meteor. 23,00: Miu- 
zyka tbaneczna Gdyni. 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
vvvv 
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OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego 3-go rewi- 
ru w Wilmie, Wacław Leśniewski, zamie- 

|, szkały w Wilnie przy nl. M. Pohulamce 
18-2, ma zasadzie art. 1030 U.P.C. obwie- 
szca, iż w dniu 10 lutego 1933 moka, od go- 

dzimy 10-tej rano w Wilnie przy ul. Wiel- 

kiej Nm 44, odbędzie się sprzedaż z licy- 

kacji publicznej majątku iuchomego, MA 
leżcego do Matemsza: Juchniwicza, skła- 
dającego się z maszyn stolarskich, osza: 
mwanych na sumę 7000 zł. na zaspowojenue 

tokolu 'w Wilnie w sumie 1000 zł. z pro- 

eentami i kosztami. A , 
Komomik sądowy W. Leśniewski. 

Nasze spostrzeżenia zgadzają się zu- 
pełnie — zauważył doktor. — Teraz 
jestem pewien, że nie uszły pańskiej u- 
wagi i inne szczegóły, np. dotyczące tru- 
pa dziewczynki. 

— Tak wydało mi się, że rana, na jej 
szyi jest niezwykła. Nie jestem specjali- 
stą, ale... rzuciło mis się to w oczy, zda- 
wało mi się, że skóra była nieco nacią- 
gnieta... įakgdyby ssano ranę, 

Na twarzy doktora ukazał się wyraz 
zdumienia. — Tak, ale ja nie mogę so- 
bie tego wytłomaczyć. Proszę zwrócić u- 

wagę i na to, że krwi jest stosunkowo 

mało, na dywanie, a trup jest zupełnie po 
zbawiony jej. — Zauważyłem to również, 
a jednak. 

Przerwało im wejście pristawa. Za- 
trzymał się we drzwiach i oglądnął się, 
szukając Zorina. 

A gdzie. jest nasze „cudowne dzie- 
cko“? — zniżył głos, pozwalając sobie 
na brak szacunku w stosunku do sędzie- 
go śledczego. 

— Zwiał już, nie miał już sił, — od- 
powiedział tym samym tonem doktor. 

— A ja mam coś ważnego! Okazuje 

się, że wczoraj pułkownik odebrał więk- 

sze pieniądze 2  „Rusko-Azjatyckiego“ 

banku. Na szczęście w banku mają zapi- 

sane numery banknotów. Trzeba będzie 
* się tem zająć, żeby ogłosili numery... 

I zaaferowany przedstawiciel władzy 
zniknął równie nagle, jak się ukazał. 

Zenin patrzał zamyślony na ogród, nie 
czuł nawet rozpalonych promieni, które 
spływały na jego odkrytą głowę. 

— Nad czem się pan tak zamyślił — 

choroby weneryczne — -- 
skórne i moczopłciowe. M 
WIELKA 21, tel. 921. 3 i 4-pokojowe sło wy 

W dniu 12 I. 1927 r. zmarła w Poznaniu 
Helena Nejno. Niniejszem wzywam  ustawo- 
wych spadkobierców do zgłoszenia swych 
praw w czasokresie 6 tygodni od daty niniej- 
szego ogłoszenia pod rygorem utraty praw. 
Poznań dnia 8 stycznia 1933. r. 3 

STANISLAW SZYMCZAK. 
Poznań, Tęczowa 16. 

Kurator spadku, ustanowiony 
przez Sąd Grodzki w Poznania. 

GABINET 
Racjonalłnej kosmetyki leczniczej 
Wilno, Mickiewicza 31 m. 4, 

URODĘ 
| kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, ©- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetywi- 
1y twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy- 
szczupiający (panie). Natryski „Hormona“ 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów. 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosm«- 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

i W. Z. P. 

UEN UNS 

Lekaėrže 

  

  

  

  

Eiegancki 
pokój do wynsjęcia, — 

-- Niekrępojący. Wszyst 
DOKTOR kie wygody. Może być 

м Blumowicz W: Aleja 

  

  

IESZKANIA 

  

  

  

  

od 9 — 1 i 3 — 8 najęcia od zaraz. Mły- 
W.Z.P. 23 nowa 5-7 Iniormacje u 

s, dozorcy. 

Kupno 7 = 
BANK TIESTO | SPRZEDAŻ (> от — RÓŻNE 

= ———— -- RRT PSA 

Bryndzę я, ы 
karpacką deserową — Towarzystwo 

polecają Rel Miłosierdzia 
taa św. Wincentego 2 Paai 

B-ia Gołębia 2 S kas, wk. 
ul Trocka 3. gać, prosić o pomoc 

= == @а rodziny W. z zim- 
ŁOMAANAANAARADOWÓWAA a. i oda ginącej: 

v= stara abcia, matka 
jeża Lekaie sparaliżowana” 1 troje 

dziatek bez ubrania 
obuwia i możności a- 
częszczania do szkoły— 
Najmniejsze ofiary z 
wdzięcznością przyjęte 
będą przez Redak 
„Słowa* pod literą 

  

DO WYNAJĘCIA 
dóży pokój dla samet- 
nego starszego pana — 
Konarskiego 27 m. 5— 

u właścicielki 

  

  

  

zapytał doktor, 
na krześle obok. 

Agent uśmiechnął się. 
— Usiłuję wniknąć w ten nocny dra- 

mat, wiele pytań mnie niepokoi. 
— Naprzykład? 
— Naprzykład? Czego się przestra 

szył morderca? Bo że on się czegoś prze 
straszył — to nie ulega wątpliwości. Dla 
czego zabrał pieniądze z szafy, a nie 
wrócił po pierścień i zegarek pułkowni- 
ka? A ślady jego nóg za domem—to śla- 
dy uciekającego człowieka. 

— Może wspólnik zaalarmował go? 

— Niech pan nie myśli o wspólniku, 
doktorze, — przerwał zniecierpliwiony 
Zenin. — Wspólnik istnieje tylko w wy 
obraźni naszego sędziego Śledczego. 
Morderca działał zupełnie samodzielnie, 

ale prócz niego był tu ktoś jeszcze. (o 

on tu robił kim był i poco przyszedł — 
oto pytanie, na które nie mogę sobie od- 
powiedzieć! 

— Ale może to był Brandt, miał tu 

podchodząc i siadając 

'być wczoraj. Mógł przyjść w innym zu- 
* pełnie celu. 

Brandt był i są ślady jego trzewików. 
niestety daje to jeden jeszcze atut nasze- 
mu sędziemu. Tamten drugi nie pozosta. 
wił śladów, a jednak był tu, niedługo, 
przed świtem. 

— Pan zaczyna być tajemniczy! Cóż 
tam jeszcze zwróciło pańską uwagę? 

Zenin uśmiechnął się ale nie odpo= 
wiedział. Wkrótce obaj z doktorem wy- 
szli wydając po drodze polecenia poli- 
cjantom. й 

D. C. N. 

  

 


