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Z notatnika dziennikarskiego 
„PAN JOWIALSKI“ 

„Pan Įowialski“ nazywa się ta ko- 
media Fredry, w której dwór szłachec- 
ki ubiera nieboraka w jedwabie turec- 
kie, staje naokoło niego, zaczyna mu 
się kłaniać i mówić „Najjaśniejszy Pa- 
nie, ty jesteś najmądrzejszy, ty jeden 2 
pośród nas wszystkich i t.d.* Tylko, 
że fredrowski Ludomir, gdy go pan ]о- 
wialski i jego rodzina chce brać na ka- 
wał, odrazu się spostrzega i nie pozwa 
la się wystrychnąć na dudka. Humor 
jest strawą zawsze pożywną, nawet w 
najcięższych czasach, nawet podczas 
kryzysu. To też nie dziwimy się, że 
prasa różnych odcieni dokoła ciągłych, 
coraz bardziej tajemniczych, coraz to z 
innych dworców kolejowych, ekspedy- 
cyj p. Bartla, ze Lwowa do Warszawy 
i z powrotem, — zączyna wytwarzać 
atmosierę, która łudząco przypomina 
figlarme intencje Kkontuszowego pana 
Jowiałskiego bawienia siebie kosztem 
bliźniego, kosztem wywołania u bliź- 
niego łatwej pychy i zarozumiatošci. 

Pan Bartel mieszka we Lwowie, a 
więc mieście, pełnem fredrowskich ży- 

  

wych i bezpośrednich tradycyj. Szep- 
tycki, to wnuk rodzony wielkiego 
komiedjopisarza. ł jakkolwiek, wbrew 
Tuwimowej, czy Lechoniowej pio- 
sence, żaden Meysztowicz p. Bar- 
tla „do swego nie przyjął her- 
bu* — to jednak niewątpliwie 
prot. Bartel literaturę fredrowską zna 
dobrze i zapewne nie obca mu jest 
wobec tej groteski, którą naokoło je- 
go szanownej osoby wytwarza prasa, 
zimna krew tredrowskiego Ludmira. 

Nigdy nie przeczyliśmy, że prof. 
Bartel ma wiele załet, ale wysuwanie 
go na posadę Salwatora od kryzysu, 
graniczy ze złośliwem ośmieszaniem 
osoby byłego premjera. żadnym sal- 
watorem p. Bartel być nie może i żad- 
nych nadprzyrodzonych zdolności eko- 
nomicznych nie posiada. Nie posiada 
nawet szczegółniejszej intuicji, bo oto 
przecież łata jego premjerowania były 
temi tłustemi laty przedkryzysowemi, a 
on zbliżającego się kryzysu bynaj- 
mniej nie przewidział. Nie piszemy te- 
go bynajmniej dla specjalnego wyróż- 
nienia in minus p. Bartla, bo przecież 
oczywista jest, że nie przewidział on, 
jak nie przewidzieli inni, że nie sposób 
go wyróżniać in minus, taksamo, jak 
niema żadnej racji do wyróżniania in 
plus od innych jego kolegów proleso- 
rów geometrji. “ 

Często tak się dzieje, że człowieko- 
wi właściwie takiemu samemu jak inni, 
niczem nie gorszemu, ani iepszemu Od 
innych, takiemu, którego sympatycznie 
określają Francuzi „Un brave homme** 

— zaczyna otoczenie przypisywać ja- 
kąś rołę, omał że nie dziejową, jakieś 
specjałne zdolności, których nigdy na- 
prawdę mie marzyło mu się posiadać. 
W ostatniej historji polskiej posiadamy 
dałeko dobitniejsze tego przykłady, 
niż przykład z p. Bartlem. Takim po- 
czciwcemi, który dzięki konjunkturze 
specjafnej awansował do' godności 
symbolu, był przecież gen. Józef Hal- 
ler, który i dziś jeszcze w symbolice 
gazeciarskiej odegrywa rolę o wiele 
większą, niż p. Bartel, chociaż intele- 
ktualnie jeszcze bodajże mniej na to 
zasługuje. Nie zaprzeczamy, że kiedyś, 
nieomal wypadkowo, z tytułu kole- 
żeństwa w jednym klubie z p. Kościał- 
kowskim, zrobiony premjerem p. Bar- 

tel jest dziś symbolem. Tylko nieste- 
ty symbolem raczej smutnym. Oto sym 
bolem tych ludzi, którzy w BB są. ale 
którzy nie potrafią dobrze  wytłuma- 
czyć, dlaczego w tym BB są. Wszyst- 
ko, do czego szlachetnie się przyzna- 
ją: przekonania, sposób i metody rozu 
mowania, nawet charakter osobisty ich 

z dzisiejszym B.B. dzieli. Bartel jest 
symbolem peryterji BB. 

Nie chcemy tu wypominać p. Bart- 
lowi jego zachowania się na proce- 
sie brzeskim. Było: ono bardzo nielo- 
jatne wobec innych ministrów jego by- 
łych kolegów. Ale nie oto nam chodzi. 
Prasa opozycyjna pisze „z p. Bartlem 

również pracować nie będziemy”. Ale 
niewątpliwie wzdycha do tego Bartla, 
jak żydzi do Mesjasza, Pisze ta prasa 

opozycyjna, że p. Bartel zarządzi no- 
we wybory. Żadne nowe wybory dla 
B.B. straszneby nie były dla tej pro- 
stej przyczyny, że organizacje opozy- 
cyjne (prócz endeckiej) są rozbite i 
do wałki wyborczej niezdolne. Lecz 
niewątpliwie za rządów p. Bartla 
zaczęłoby się zaraz  „bartlowanie*, 

aszamy, że używamy tego 
wyrazu, lecz stał się on terminem ogół 
nie używanym i niestety, ogólnie zro- 

  

zumiałym) z  partjami lewicowemi, 
herbatki, śniadanka, randki, wzajemne 
wynurzenia i inne, przyjemne rzeczy 
Oczywiście mówiłoby się o głosowaniu 
części opozycji nad Konstytucją, lecz 
Konstytucja najmniej by na tym zyska- 
ła. Stąd taki jubel prasy opozycyjnej na 
wiadomość o każdym do Warszawy 
przyjeździe, stąd nosy na kwintę z po- 
wodu każdego wyjazdu, zwłaszcza, jak 
się odbywa w tempie tak przyśpieszo- 
nem, jak ostatnio. 

PANI JANINA HOŁÓWKOWA 

Pani Jannia Hołówkowa  zaszczy- 
ciła mnie przysłaniem ktiążki Ostatni 
Rok'*, w której pieczołowitą ręką ze- 
brała bruljony artykułów i stenogramy 
przemówień swego bohaterskiego mę- 

Mówiliśmy o ludziach, którzy wła- 
wie nie potrafią dobrze wytłóma- 

czyć mocą jakich przekonań do BB na- 
leżą. Pomówmy o tym człowieku szcze 
rym. 

Stosunek do Brześcia. Jedni w BB. 
Brześcia nie pochwalali, inni (ci właś- 
nie są, mojem zdaniem, najmniej mo- 
ialnie w porządku) — woleli wogóle 
o nim nie mówić, wreszcie jeszcze in- 
ni, i to tacy właśnie, których o mało- 
duszność, o karjerowiczostwo, o ogłą- 
danie się za posadkami czy subsydyj- 
kami nikt nie posądzi jak Sławek, jak 
Hołówko przyjęli rękawicę i plecami 
własnemi osłonili Brześć. 

Z powodu tego zbioru pośmiertnego 
pism ś. p. Tadeusza Hołówki napisał 
„Robotnik“ kostyczną uwagę, że we 
włączeniu do niej niewydanego przez 
autora za życia artykułu o Brześciu 
„niepodobna się dopatrzeć prawdziwe- 
go pietyzmu dla pamięci zmarłego, ani 
przejawu szczerej dla niego przyjaźni”. 

Jesteśmy wręcz odmiennego zda- 
nia. Uważamy, że wydawca, żona zmar 
łego, p. Janina Hołówkowa, kierowała 
się tutaj - piękną intuicją człowieka 
kochającego, człowieka, który potraii 
odczuć, że dla każdego bojownika to 
jest najwięcej bojowe, najgorzej 
przez ogół przyjmowane, to, o co naj- 

ięcej, najostrzej walczyć trzeba, jest 
ł dlatego najbardziej drogie. 

Człowiek pióra i wypowiadanych myśli 
zwykle głosi poglądy, które albo ogół- 
nie się podobają, albo nie wywołują 
sprzeciwów i zwykle też mniej o nie 
dba, mniej są one mu cenne, niż te po- 
glądy, przeciw którym podnosi się bu- 
rza protestów. I miłość do tych poglą- 
dów własnych, o które się walczy, a 
które są atakowane, wyszydzane, po- 
niewierane jest bardzo skomplikowaną. 
Wchodzi w nią jakgdyby / uczucie 
prawdziwie dobrej matki, która swe 
brzydsze dziecj więcej kocha, niż te, 
które w świecie mają „powodzenie, 
wchodzi w nią przywiązanie do tego, 
co przez ogół odrącane staje się wła- 
śnie dlatego twoim osobistem dobrem, 
osobistą własnością, wchodzi wresz- 
cie miłość do sztandaru, do znaku, do 
cechy, która cię od innych wyróżnia. 
Wielkie słowa Goethego brzmiały 
„Viel Feind viel Ehr*. Jak koń rycerski 
w rynsztunku bojowym kroczący za 
trumną, tak najbardziej bojowy, naj- 
ostrzej potępiany artykuł należy nieść 
za trumną, bo wtedy właśnie przebie- 
rze on postać kwiatów jaskrawych w 
kolorze, takich właśnie, z których żoł- 
nierzom pleść trzeba pogrzebowe wian 
ki. 

  

    

  

  

  

    

WARSZAWKA, 
KTÓRA NIE PAMIĘTA 

Mamy zupełną pewność, że Gorgu- 
lew jest w takiej czy innej tormie a- 
gentem sowieckim. „Zbyt gościnni je- 
steśmy dla obieżyświatów* pisały ga- 
zety francuskie, „Paryż stał się lego- 
wiskiem wszelkiego rodzaju kanalji*, 
wołano ze szpalt gazet paryskich. 
Oczywiście. Czyż nie zdumiewający 
jest np. fakt, że w biały dzień porwa- 
no z ulicy paryskiej gen. Kutiepowa. 
Przecież to Paryż, a nie Chicago. Po- 
rwać Kutiepowa było w wiele trudniej, 
niż sprowokować zamach na wysta- 
wie obrazów, niż pokierować ręką nę- 
dznego szaleńca. 122 

Ale oczywišcie zdenerwowanie ga- 
zet francuskich jest zupełnie zrozumia- 
łe i nawet należy do pewnego stopnia 
rozumieć tłum, który z powodu tej ko- 
munistycznej prowokacji demonstro- 
wał przeciw emigrantom.  Nato- 
miast czułość i dbałość o  ho- 
nor rycerski imienia polskiego powo- 
dować musi większą drażliwość w sto- 
sunku do zachowania się naszej publi- 

czności. 
Pozwolę sobie na małe wspomnie- 

Opłata pocztowa ujszczona ryczaitem, 
Redakcją rękopisów niezamówionych nje zwraca, Administra- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
BU 

  

IAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ut, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DABROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet Kołejowy. 

GRODNO — Ksjęgarnja T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K, Smarzyński, 
[WIENIEC — Sklep tytonjowy — S, 
KLECK — Sklep „Jedność 
LIDA — Suwalska 13 
MOLODE 
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GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow i 

! 
— S. Mateskį, 

NO -- Księgarnia T-wa „Ruch“, 

Zwierzyński, ST, ŚWIĘCIANY 

WARSZAWA — 

 BOEWODIZPRASZCZKA A 

NIEŚWIEŻ — ul. 
"OWOGRÓDEK —- Kiosk St, Michalskiego, 
N..ŚWIĘCIANY — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
+ +/MIANA — Ksiegarnia Spėldz, Naucz, 
PINSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 
rOSFAWY — Księgarnia Polskiej Macjerzy Szkołnej, 
STOŁPCE -— Ksjęgarnia T-wa „Ruch“, 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul, 

Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego, 

Mickiewicza 13, 

— M, Lewin —Bjuro Gazetowe, ul, 3 Maja 5 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickjewicza 24, F, juczewska. 

tow, Księgarni Kol, „Kuch”, 
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Pogrzeb prezydenta Doumera 
Za konduktem postępowali król Albert, Ks. Walii 

ORAZ PRZEDSTAWICIELE DYPLOMATYCZNI CAŁEGO ŚWIATA 
PARYŻ. PAT. — żałobne uroczystości 

pogrzebu prezydeenta Doumera rozpoczęły 
się o godz. 7.50 rano. O tej godzinie zaczę- 
li nadjeżdżać do pałacu Elizejskiego celem 
złożenia kondolencyj wdowie po prezyden- 
cie Doumerze nowo-obrany prezydent Le- 
brun, ргепцег Tardieu, członkowie rządu о- 
raz przedstawiciele głównych państw. 

Wkrótce potem utworzył się orszak, któ- 
ry wyruszył w kieruniku Notre Dame. Trum- 
na przykryta jest kirem, który przytrzymują 
dwaj osobiści przyjaciele zmarłego  prezy- 
denta marszałek Franchet d'Epserey i literat 
Dorgeles. 

Za karawanem jadą powozem członkowie 
rodziny zmarłego prezydenta, dalej postępu- 
ja prezydent Lebrun, król belgijski, książę 
Waiji, książę Aosta, książę Pawel jugosło- 
wiański, cesarz Алпати, przedstawiciele Nie 
miec, Rumunji, Polski, Szwecji, Norwegji, 
Egiptu, Danji, Chin, Czechosłowacji, Holan- 
dj, wielki książę Dymitr, reprezentujący by- 
ły cesarski dom rosyjski, syn Mac Donalda, 
członkowie korpusu dyplomatycznego, byli 
kombatanci amerykańscy, przedstawiciele 
parlamentu, członkowie rządu z premjerem 
Tardieu na czele. 

PARYŻ. PAT. — Ulice, któremi przecia- 
gai kondukt, były przepełnione tiumami pu- 
bliczności. Na ulicy Rivoli zapalone byty lam 
py, pokryte kirem. Wielkie magazyny, gnia- 
chy publiczne, szkoły zamknięto, tlagi opusz- 
czono wszędzie do połowy masztu. 

MOWA TARDIEU 
PARYŻ. PAT. — Tardieu, wygłaszając 

przed Panteonem przemówienie, poświęcone 
pamięci prezydenta Doumera, potępił żywo 
ohydną zbrodnię, która poruszyła cały świat 
i wywołała ogólne oburzenie. Mówca przed- 
stawii w zarysię piekną karjerę zmarłego 
od najskromniejszych początków aż do naj- 
wyższego stanowiska w państwie, stwierdza 
jąc, że zmarły prezydent przez swą pokojo- 
wość, wiełki rozsądek i głęboką dobroć był 
prawdziwym, doskonałym typem demokraty. 

Był on prezydentem — mówił premjer — 
prostym i prawym, zachowując wielką dy- 
skrecję zewnętrzną, pod którą ukrywały się 
stanowcze postanowienia przeprowadzenia 
niezbędnych śmiałych rozwiązań, @а któ- 
rych nie wahał się poświęcać tradycyj i zwy 
czajów. Służąc ojczyźnie, wprowadzał w 
grę cały swój autorytet i odpowiedzialność. 
W ubiegły piątek, po wystrzale mordercy, 
cały kraj zrozumiai, co reprezentował Dou- 
mer; chociaż nie poszukiwał on nigdy popu- 
larności, dokoła jego trumny zebrała się ca- 
ła Francja, pokryta prawdziwą żałobą. Tar- 
dieu składa następnie hołd Doumerowi jako 
człowiekow i ojcu rodziny, zabranemu najbliż 
szym w tak okrutny sposób. Wreszcie, po 
złożeniu podziękowania „głowom państw za- 
granicznych, które bądź osobiście, bądź przez 
swych przedstawicieli stanęły obok nas w 
tej ciężkiej chwili*, Tardieu podkreśla z na- 

  

ciskiem uroczysty spokój, jaki panował we 
Francji w ciągu ostatniego tygodnia. 

URGCZYSTOŚCI ŻAŁOBNE 
W WARSZRWIE 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 12 bm. o 
godzinie 11 rano w katedrze św. Jana J.E. 
ks. kardynał Kakowski w otoczeniu ducho- 
wieństwa odprawii nabożeństwo żałobne za 
duszę ś. p. Pawła Doumera, prezydenta Fran 
cji. Na nabożeństwie obecny był Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej, w otoczeniu domu woj 
skowego i cywilnego, rząd Rzeczypospolitej 
z premjerem Prystorem, posłowie i senatoro 
wie z marszałkiem Sejmu dr. Switalskim i 
marszałkiem Senatu Raczkiewiczem, korpus 
dyplomatyczny, członkowie wojskowej misji 
francuskiej, przedstawiciele władz  wojsko- 
wych z szeiem sziabu głównego gen. Gąsio 
rowskim, przedstawiciele władz państwo- 
wych i samorządowych, kolonja francuska, 
delegacje stowarzyszeń ze sztandarami oraz 
uczenice i uczniowie szkół francuskich w 
Warszawie. 

WARSZAWA. PAT. — Za znak żałoby 
po zgonie prezydenta Republiki Francuskiej 
ś. p. Pawła Doumera Pan Prezydent Mości- 
cki postanowił nie wziąć udziału w wielkim 
koncercie Hubermana, który się odbędzie 
w Operze dnia 13 bm. na rzecz komitetu. po 
mocy bezrobotnym. 

  

Krwawa bójka w Reichstagu 
ZEMSTA HITLEROWCÓW.—ODRZUCENIE WNIOSKU O VOTUM 

NIEUFNOŚCI DLA RZĄDU. 
BERLIN, PAT. — Podczas głosowania w' 

Reichstagu doszło w dn. 12 bm. w kulua- 
rach do incydentu. Mianowicie w restaura- 
cji parlamentu znajdował się były komandor 
marynarki niemieckiej Klotz, który z partji 
narodowo -socjalistycznej przeszedł do repu- 
blikańskiego Reichsbanneru. Kilku szturmow- 
ców-hitlerowców, w tem — jak siychać — 
jeden z posłów  narodowo-socjalistycznych, 
zobaczywszy Klotza, rzuciło się nań, bijąc 
go do krwi. 

Mimo interwencji woźnych i policji, awan 
turnicy ścigali uciekającego przez  kuluary 
Kłotza i dopadiszy go przed drzwiami kan- 
cełarji prezesa Reichstagu Loebego, obalili 
na ziemię, bijąc do utraty przytomności. Pre 
zydent Reichstagu, dowiedziawszy się o zaj- 
ściu, niezwłocznie zawiesił posiedzenie i za- 
rządził zwołanie konwentu senjorów. 

KPT. HEINES 
BERŁIN. PAT. — Jak słychać w kułua- 

rach, posłem hitlerowskim, który brał udział 
w pobiciu reichsbannerowca Klotza, był zna 
ny z procesów o mordy kapturowe poseł na- 
rodowo-socjalistyczny Heines. 

„POZBIERAC KOšCI“ 
BERLIN. PAT. — Po  półtoragodzinnej 

przerwie, w czasie której frakcje obradowa- 
ły nad wytworzoną sytuacją z powodu incy 
dentu w kuluarach, przewodniczący Reichsta 
gu Loebe otworzył posiedzenie, oświadcza- 
jąc, że sprawę oddał w ręce władz  policyj- 
nych celem przeprowadzenia śledztwa. 

Zarządzenie to wydano celem niedopu- 
szczenia do zatuszowania istoty faktów, przy 
jęte zostało na ławach prorządowych burzą 
okłasków. Przewodniczący oświadcza dalej, 
iż żonie pobitego Klotza zakomunikowano z 
Reichstagu telefonicznie: „Małżonek pani za- 
chowywał się nieodpowiednio i otrzymał za 
to zasłużoną nagrodę". Anonimowy rozmów 
ca wezwał żonę, aby przyszła do Reichsta- 
gu „pozbierać kości męża”. Lewica odpo- 
wiada okrzykami: „Piuj!* 

Dotychczasowe dochodzenie — mówi Loe- 
be — potwierdziło, że w awanturę wmiesza- 
nych jest 4 posłów narodowo-socjalistycz- 
nych z osławionym kpt. Heinesem. Loebe za- 
rządził wykluczenie tych 4 posłów na dni 30, 
wzywając ich do natychmiastowego opusz- 
czenia sali. Wobec niezastosowania się po- 
słów do wezwania, przewodniczący przerwał 
posiedzegie na czas nieograniczony. 

W tejże chwili z galerji dla publiczności 
padają różne okrzyki hitlerowców, na które 
zebrani posłowie narodowo-socialistyczni od- 
powiadają okrzykiem: „Heil, Hitler!“ 

POLICJA NA SALI 

BERLIN. PAT. — W chwilę po zamknie- 
ciu posiedzenia na salę obrad wkroczył od- 
dział policji z wiceprezydentem dr. Weissem 
na czele, w celu zaaresztowania sprawców 
napadu na Klotza, Zjawienie się policji wy- 
wołało olbrzymią wrzawę. Pod adresem Weis 
sa padają antysemickie okrzyki. Prezes frak- 
cji hitlerowskiej przystępuje do Weissa, ży- 
wo gestykulując i perswadując mu, by wy- 
cotat policjantów. Po chwili policja wycofała 
się z sali, U wejścia aresztowano posła Hei- 
nesa. Trzej: pozostali posłowie narodowo-so- 
cjalistyczni ukryn się w sałi kiubowej. Nałe- 
žy zazndczyć, że pobity Klotz w czasie kam 
panji wyborczej ogłosił sensacyjne listy do- 
wódcy szturmówek hitlerowskich kpt. Róhma, 
stwierdzające anormalne skłonności homo- 
seksualne tego ostatniego. 

ODRZUCENIE WNIOSKÓW O VOTUM 
NIEUFNOŚCI 

BERLIN. PAT. — W czasie przerwy w 
obradach Reichstagu, kiedy obradował kon- 
went senjorów, panował nastrój bardzo pod 
niecony. Po godzinnej przerwie Reichstag 
przystąpił do dalszych głosowań. Posiedze- 
nie zagaił przewodniczący Loebe, stwierdza- 
jąc, że incydent, jaki zaszedł w kułuarach, 
jest przedmiotem dochodzeń policyjnych. 

W. imieniu partji  socjal-demokratycznej 
pos. Breitscheid aśwładczyj, Że socjaliści 

głosować będą przeciwko wnioskowi O vo- 
tum nieufności w stosunku do poszczegól- 
nyca członków rządu (okrzyki na prawicy: 
„Czynicie to ze strachu!*). Zkoiei odbyło się 
głosowanie imienne nad wnioskami hitlerow 
ców, niemiecko-narodowych i komunistów o 
votum nieufności dła gabinetu. Wnioski te 
odrzucono 287 głosami przeciwko 257, czyli 
większością -- głosów. 

Dymisja Groenera 
ze stanowiska min. 

Reichswehry 
BERLIN. PAT. — Potwierdza się 

wiadomość o zgłoszeniu przez gen. 
Groenera prośby o dymisję ze stanowi 
ska ministra Reichswehry z pozostawie 
niem mu teki ministra spraw wewnę- 
trznych Rzeczy. 

Do złożenia dymisji skłoniła mini- 
stra Groenera, w-g doniesień biura 
Conti, chęć poświęcenia się wyłącznie 
sprawom wewnętrznym. Minister Groe 
mer uważa, że zadanie powierzone mu 
w październiku ub. roku, a polegające 
na podniesieniu autorytetu państwa 
przez połączenie ministerstw Reichswe 
hry i spraw wewnętrznych, zostało speł 
nione. Obecnie równoczesne piastowa- 
nie dwóch tek, z których jedna posiada 
charakter wybitnie polityczny, a dra- 
ga ponadpartyjny, nie może trwać na 
dłuższą metę. 

Jako następcę ministra Groenera na 
stanowisko ministra Reichswehry wy- 
mieniaja szefa dowództwa marynarki 
niemieckiej admirała Raedera. 

nią osobiste, Istotnie cisną się do głowy wspo- wprost adorował, kiedy go rozstrzela- 
W pierwszych dniach sierpnia n. st. mnienia haniebne. Nie mogą one obcią- no, to p. Poincare ocenia go w swych 

1914 r. jechałem przez ulicę Ostro- żać Warszawy z 1831, z 1863, z 1918 pamiętnikach nader pogardliwie. Rozu- 
bramską od mostu żelaziiego ku 
Ostrej Bramie dorożką ż  Senjorem 
stronnictwa Nar. Demokratycznego W 
Wilnie. Otaczał nas radośny gwar woj 
ny. Dorożka stłoczona była pomiędzy 
piechotą rosyjską, a z pod kaplicy z ha 
łasem wyjeżdżały polowe armatki, Sta- 
liśmy przed wielką niewiadomą świa- 
towego pożaru. 

— „Nie jestem tych przekonań, co 
Wacław Studnicki — mówił mi wileń— 
ski endek, — lecz obrzydzenie mnie 
bierze, gdy mi opowiadano, co działo 
się w Warszawie. Tam poprostu kwia- 
ty rzucano kozakom. Jakiś oficer stał u 
tryzjera i mój znajomy słyszał, jak mó- 
wił: „I eto Polsza i eta Poliaki, a my 
dumali, czto oni budut s nami woje- 
wat: *. 

Oburzanie się na dzielnicowość nie 
ma głębszego uzasadnienia. Duma 
dzielnicowa może być pożyteczną 
dźwignią w pracy „ku chwale Ojczy- 
zny”. Myśmy tu na Litwie często mó- 
wiliśmy „Warszawka”, widząc przy- 
warę płytkości, lekkomyślności i :po- 
Spieszności sądów, które zapewne od 
kaz 4 Litwini zarzucają Warszawia- 
om. 

i 4920 r. tego miasta ofiarnego, boha- 
terskiego. Mogą obciążać tylko jed= 
nostki. Ale oto pamiętam za czasów 
rosyjskich jakiegoś pana, chcącego się 
dostać do przechowalni bagażu i aby 
ominąć kolejkę, wołającego do traga- 
rzy po rosyjsku, kalecząc zresztą Stra= 
sznie język rosyjski. Pamiętam damuł- 
kę, która mi opowiadała, że aby prze- 
straszyć zduna, który jej źle piec na- 
prawił, także wymyślała mu po rosyj- 
sku—,,bo tego się strasznie boją”! Tak 
.e wspomnienia strasznie bolą i pieką, 
jaka hańba prawdziwej niewoli. 

Ale bolą zwłaszcza jak się w bru- 
kowych pismach warszawskich (a wzią 
łem umyślnie dwa takie pisemka, jed- 
no endeckie, drugie nie-endeckie), czy 
ta takie wykrzykniki, jak 

czas patrzeć na ręce gościom rosyjskim. 

Ale teraz nie pierwszy wypadek morder 

stwa, nie pierwsza próba zasiania zamętu w 

domu, nie pierwszy axt zbrodniczego cham- 

stwa. 

Trudno!—Złożmy to na karb małości 
natury ludzkiej. Zawsze sobie w takich 
chwilach przypominam, że kiedy Mi- 
kołaj II panował, to p. Poincare go 

fiłem straszną winę przed Ojczyzną, 
która ciąży nad inteligencją rosyjską, 
która sańia winna jest rewolucji. Ale 
dziś niema tiarodu nieszezęśliwszego i 
bardziej bezdomitiego, bardziej zależ- 
nego od każdej wizy korisułarnej i każ 
dego policjanta. I dlatego wymyślanie 
emigracji rosyjskiej budzi jaknajgłęb- 
szy niesmiak, jak spoliczkowariie parali 
tyka. Cat. 
  

  

  

Ww świeżej książce generała Roji p. t. 
„Legendy i fakty” poświęconej obronie Lwo- 
wa w 1918 r. zupełnie ńiespodzianie. spoty- 
kam taką wzmiankę: 
„Inny typ publicysty, to „ūtalentowany“ 

„Cat“. P. Mackiewicz uważa ża wskazane, 
w czasie posłowania mego, ūdzielač mi rad. 
Ja, z mej strony, bez względu ria jego  od- 
stawianie myśli w jego „Myśli w obcęgach*”, 
czy „Piatiletce", nie pozwolę sobie“ ńa radę, 
ale raczej na przestrogę przed „zaglądariem 
do Ilistra", zobaczy tam raczej wszystko, tyl-- 
ko rie monarchistę. Mimo to p. Mack: ma 
coś w sobie z „temperatury“ talentu, jak“ 
mistrz Karol Irzykowski mówi w swej „Wal-- 
ce o treść* o innym  „cacie*. Tylko jaka: 
„treść* tej „temperatury”, czy kategorji, te-- 
go ojciec Irzykowski wcale nie mówi”. 

Odpowiedź ma te kilka słów  rezerwuję 
sobie do chwili, w której zrozumiem, 0 co 
właściwie panu generałowi chodzi. St. M. 

  

  

SILVA RERUM 
Trzeba działać w Rosji — nie w 

Polsce! 
Pod takim tytułem umieszcza Il. Ku- 

tjer Codzienny (Nr. 130) rozważania 
na tle znanego wywiadu z ks. Arcybi- 
skupem d'Herbigny. 

Redakcja I. K. C., podzielająca na- 
sze poglądy na metody akcji obrządku 
wschodniego, przytoczyła parę ustę- 
pów z naszego artykułu p.t. „Drugi rok 
dyskusji unijnej” — („Stowo“ — Nr. 
100) i zakończyła swe rozważania w 
ten sposób: 

Wywiad z ks. arcyb. d'Herbigny dał nam 
niezwykłe cenne wskazówki, dotyczące Sa- 
mej teorji, samej idei komisji „Pro Russia”. 
Poza tem jednak nic więcej. Możemy po- 
wiedzieć nawet że oficjalna enuncjacja pre- 
zesa papieskiej komisji „Pro Russia* nie mo- 
gła rozwiać obaw, jakie żywi społeczeństwo 
polskie odnośnie do działalności misyjnej ob- 
rządku wschodniego. 

Wiemy pozytywnie, że odgrywają tam 
rołę czynniki albo Polsce niechętne, albo też 
zupełnie nieobznaimione z nader skompliko- 
wanym splotem zagadnień. 

Nie wiemy, czy w łonie Komisji zdają so- 
bie sprawę z tego, na jak czułym i drażli- 
wym terenie działalność misjonarzy „obrząd 
ku wschodniego” się rozgrywa. Nie wiemy, 
czy akcja ta, dążąca do stworzenia na Kre- 
sach minjaturowej Rosji (z tą jedynie różni- 
cą, że zamiast prawosiawia, religią ma być 
obrządek wschodni, odpowiada  intencjom 
sier rzymskich. W każdym razie akcja dzi- 
siaj tak się przedstawia. { i 

„Naszem zadaniem jest zbawienie dusz, 
a nie polityka" — oświadczył ks. arcybiskup 
d'ilerbigny. Niestety, widzimy, że w tej 
akcji jest więcej polityki, niż zbawiania dusz. 
Inspiratorami są Rosjanie, którzy snują róż- 
ne intrygi w Watykanie i sami bardzo czę- 
sto nieszczerze odnoszą się do Kościoła ka- 
tolickiego. 

istotnem bowiem dążeniem tych emigran 
tów nie jest nawrócenie ludności na pogra- 
niczu Rosji sowieckiej na łono Kościoła ka- 
tolickiego. To jest dla nich zagadnieniem 
drugorzędnem, środkiem do celu. A celem 
jest stworzenie i wzmocnienie w tej czy in- 
nej formie „rosyjskiego stanu posiadania”. 

Dłatego też koła te ciagle nalegają na 
Watykan, by akcja Komisji „Pro Russia“ 
działała wszędzie, tyłko nie... w Rosji, a 
przedewszystkiem, by działała w państwach 
graniczących z Rosją sowiecką. 

Drogą nawrócenia na obrządek wschod- 
ni — oto myśl przewodnia „katolickich* emi | 
grantów rosyjskich — stworzymy silny pier- 
ścień rosyjski dookoła obecnych granic Ro- 
sji sowieckiej. Może kiedyś reżim bolszewic- 
ki upadnie i wtedy można będzie przepro- 
wadzić akcję polityczną, dążąca do aneksji 
terytorjów, zamieszkałych... „przez ludność 
rdzenme rosyjską”. 

My w Polsce wiemy, że tak się przed- 
stawia tło sprawy w umysłach tych Rosjan, 
którzy ciągle i ciągie uprawiają akcję anty- 
polską. Dlatego też nasza nieuiność i nasze 
obawy w stosunku do obrządku wschodnie- 
go i do działalności Komisji „Pro Russia* — 
której już sama nazwa drażni Polaków — 
nie ustaną. Dobrzeby było, gdyby w sierach | 
w Rzymie decydujących, wzięto pod uwagę 
te wszystkie „imponderabilia, które wyrzą- 
dzają więcej szkód Kościołowi, niż mu przy» 
noszą korzyści. i 

Uwagi czasopisma krakowskiego 
są całkiem słuszne, gdyż akcja obrząd 
ku wschodniego niewątpliwie zawiera 
w sobie pierwiastki polityczne. I to | 
właśnie zabarwienie polityczne, które 
wciąż dotkliwie dawało się we znaki 
w akcji unijnej, przeszkadza i akcji | 
współczesnej. į 

Słusznie też twierdzi 1. K. C.: | 
„Przecież dla Watykanu musi być rze- 

czą stokroć ważniejszą to, aby nie wkradła © 
się w duszę ludu połskiego jakaś nieufność | 
do samego Kościoła, niż to, żeby ambicja 
kiku panslawistycznych księży i emigran- 
tów Das ak m e wow й 

Najlepszym wynikiem z sytuacji byłoby, 
gdyby Komisja „Pro Russia“ zechciała zre- 
zygnować z Kresów polskich, jako bazy ope 
racyjnej i działała przedewszystkiem na Bi zyj V 
terenie, który dla Komisji rosyjskiej jest wła- | 
Ściwy i na który wskazuje sama nazwa tej- | 
że Komisji”. ty 

Krzewienie idei katolicyzmu na Kresach i | 
Dr>Cę misyjna ioże Watykan spokojnie po- | 
wierzyć polskim księżom łaciń- | 
skieg0, których gorliwość nie ulega żadnej | 
wątpliwości. Nie widzimy natomiast potrze- 
by tworzenia osobnych „Komisyj*, tak szko-- 
dliwych dla Polski. : 

Tak: obrządek ros y į s k o-katolic 
ki (taka jest oficjalna nazwa, užywana | 
przez Kat. Aj. Prasową), nie mo; 
mieć powodzenia w Polsce. Łector. 

PRZYSIĘGA 
BISKUPÓW PRAWOSŁAWNYCH 

_. WARSZAWA 12. V. (tel. własny). | 
W dniu 12 maja minister W. R.iO.P. 
p. Jędrzejewicz, w obecności dyrek 
tora departamentu wyznań hr. Potoc- | 
kiego, odębrał przysięgę ma wierność 
Państwa od nowo-konsekrowanych | 
biskupów prawosławnych; Polikarpa, 
wikariusza diecezji wołyńskiej, i Sawy, 
wikarjusza diecezji warszawskiej. 

UMOWA KONTYGENTOWA : 
POLSKO-SZWAJCARSKA | 
WARSZAWA 12, V. (tel. wlazny). 381 

W dniu wczorajszym 12 maja powrócił | 
do Warszawy z Berna wice-minister | 
przeriysłu i handlu p. Dolłeżal, który | 
podczas swego pobytu w Szwajcarji | 
podpisał umowę kontyngentową mię: | 

dzy Polską a Szwajcarią. "sa 
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KAWALERZYŚCI, JEŹDZCY a OLIMPJADA 
Do ostro i drastycznie siormuło- 

wanych uwag o różnych gałęziach 
polskiego sportu i ich szansach na 
zbliżającej się Olimpjadzie w n-rze 
„Słowa z dn. 24 kwietnia chciałbym 
dorzucić parę sprostowań, merytorycz 
nych i formalnych. Ponieważ te ostat 
nie mają zawsze pierwszeństwo, od 
nich zaczynam. Chodzi mi 0 termin 
„kawalerzysta“, najniewłaściwiej, 
coraz powszechniej, z zaraźliwością, 
równą pięknemu słówku „Kresy 
(wraz z pochodnemi), szerzący się na 
łamach prasy sportowej, w znaczeniu 
„jeździec - sportsmen*, a nawet właś 
ciwie węższem „jeździec, biorący u- 
dział w concours hippigues“, co prze- 
cież nie jest jedyną formą sportu jeź- 
dzieckiego. 

„Kawalerzysta* oznacza tylko i 
jedynie żołnierza określonego rodzaju 
broni, kawalerji. Przeniesienie tego 
słowa na ludzi, zajmujących się spor- 
tem hippicznym, jest niemożliwe ze 
względu na zupełnie odmienny zespół 
cech, składający się na jeźdzca-sports 
mena, aniżeli na kawalerzystę. Można 
być świetnym kawalerzystą, brawuro- 
wym fieroicznym rycerzem na koniui 
znakomitym dowódcą konnicy, będąc 
zaledwie miernym jeźdzcem. Znałem 
takich osobiście, widziałem w akcji i 
mógłbym wymienić ciekawym; jeżeli 
chodzi o kawalerzystów wyższych 
stopni — to we współczesnej wojnie 
wielu z nich dowodziło i dowodzić 
będzie z samochodu, natomiast nieje- 
den osławiony niedołęstwem wódz ka 
walerji nie złaził z siodła przez cały 
czas akcji. Nie przeczę, że nietylko 
mojem zdaniem, zalety kawalerzysty, 
nawet na najwyższym szczeblu dowo- 
dzenia, mogłyby być jeszcze zwiększo 
ne przez wyrobienie jeździeckie; ale 
los niezawsze na to zezwala i prze- 
glądając choćby galerję głównych wo 
dzów konnicy polskiej, iłuż to widzi- 
my wśród niej tłuściochów, takich, jak 
Dwernicki, którego przecież nie zastą- 
piłby najżwawszy, najszczuplejszy i 

_ najbardziej oddany ekwitacji porucz- 
nik z pośród jego podwładnych. 

Z drugiej strony w każdej armji 
są świetni jeźdzcy, którzy są „oficera 
mi kawalerji*, jedynie z nazwy, tole- 
rowani wyłącznie, jako specjaliści w 
swojej dziedzinie. Znałem sam bardzo 
wielu takich fachowców od jazdy kon 
nej, pod których dowództwem nie 
chciałbym się znaleźć w bitwie. W do 
datku, żeby być jedźcem i z powodze 
niem brać udział w concours hippi- 
ques (nie używam polskiego słowa za 
wody konne, bo ma ono szersze: zna- 
czenie) nie trzeba być kawalerzystą. 
Jedna z gwiazd hippiki polskiej, mjr. 
Toczek, jest artylerzystą; tak samo ze 
szłoroczny mistrz Polski w tym spor- 
cie; ppłk. Rómmel, w początkach już 
dość świetnych swej karjery sporto- 
wej przed wojną był piechurem, ofi- 
cerem Izmaiłowskiego pułku gwardji 
rosyjskiej; prawie wszędzie istnieją 
znakomici jeźdźcy cywilni: u nas przed 
wojną europejską renomę posiadali: 
Dachowski i Peretjatkowicz, Nie do- 
tykam już innych gałęzi hippiki, w 
których działają prawie wyłącznie za- 
wodowcy, np. wyścigów  (džokeje), 
lub ujeżdżalnie (tu szereg wielkich 
wirtuozów i teoretyków, w. 19-tym 
wieku Baucher i Fillis). 

Przeprowadziwszy należyte rozróż 
nienie, przejdźmy do meritum sprawy: 
wartości naszych jeźdźców konkurso- 
wych. Każdy, kto świadomie przyglą- 
dał się zawodom konnym w pokony- 
waniu przeszkód, i sam ma trochę o- 
sobistego doświadczenia, wie, jak wiel 
ką rolę odgrywa w nich czynnik szczę 
ścia. Omyłka konia w solczeniu, do- 
konanem w jego biednej, głupiej gło- 
wie, „nieusposobienie* chwilowe, kap 

  

a 

  

rys lub jakieś niedomaganie, na które 
się przecież nie poskarżv, oto decydu- 
jące momenty, których naj!:pszy jeź- 
dziec swą sztuką wyrównać nie może. 
Patrzyłem na zawody © złety puhar, 
ołiarowany przez regenta Węgier 
adm. Horthy'ego: rtm. Królikiewicz 
jechał, jak najsubtelniejszy artysta - — 
jego koń, świetny zresztą skoczek, na 
jednej przeszkodzie, o centymetr za- 
mało podciągnął zadrią nogę pu- 
har w jednej chwili wymknął się rim. 
Królikiewiczowi. Ježdz' оп teraz nie- 
wątpliwie lepiej, niż przed 8,9 laty; 
ale wówczas miał niezawodnego „,Pic- 
cadora“ 1 — szczęście. Teraz jest w 
dewenie jak i cała hippika polska 
która przed kilku latv miała „passę 
szczęścia. Poprostu udawało się, jak 
dziś się xlue Portuga!.zykom, Nor- 
wegom, czy Szwajcarom, którzy chy- 
ba nie nal*zą do narodów „koński 
Trudno bowiem: twierdzić, że w 
wówczas, bazpośrednio po Woji 
gdzie bardzo ataro jest możności sy- 
stematycznega i racjonalnego upra- 
wiania ekw**-cp, paru przypadkowa 
wysuniety na czoło młodych p.ż- 
ców umiała jeździe tak, jak nikt w 
Europie, a dziś «ri Sari, po laiech 
wielkiej pracy w tej dzidzinie i inne 
odkryte w tym czasie równ:2 im talen- 
ty, to ludzie, któr.v nie umieją jeź- 
dzić, Tak może są dzić tylko tłum, ze 
brany na trybunach w Łazienkach, któ 
ry nawet dorożką konną często nigdy 
w życiu nie jeździł, a xtóry przychodzi 
na zawody koanz, bo teraz taka mo- 
da; przed wojną zaś nie wiedział wo- 
gėle, že taki sport istnieje. Na sporty 
bowiem też przyclto 'i moda, jak każ 
da, nieuzasadn'oza, i mija. I o tem 
należałoby pamiętać, mówiąc o zna- 
czeniu poszczegńłnych sportów. Czem 
prócz bezmyślnego snobizmu, można 
wytłumaczyć zainteresowanie tenisem, 
nudną i bezmyśiną zabawk,” Czem, 
jak brakiem mody, obojętności dla 
szermierki, pięknego i pełntgo zna- 
czenia moralnego ćwic:. :ia, któren'u 
jeszcze przed 20 laty, z racji spotkań 
włosko - francuskich, całe stronice po 
święcały popularne ilustracje? Powin- 
niśmy wykorzystywać talenty sporto- 
we, w każdej gałęzi, gdzie tylko się 
ukażą: niewiadomo, co jutro będzie 
modne i za czem przepadać będzie 
dość nikczemnie cały šwiat zabiega.— 
A co do hippiki może i racja: nie je- 
chać — rozumny gracz przestaje grać 
—zauwažywszy „kontrpassę“ i stara 
się zachować, jak największe resztki 
wygranej w czasie „,passy'. 

Karol - Wiktor Zawodziński. 
Rotmistrz. 
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prawie Gorgałowa napotyka trudność 
ŻYCIA GORGUŁOWA. — TAJEMNICZA ROLA 

JAKOWLEWA — GORGUŁOW 0 SOBIE. 
PARYŻ. PAT. — śledztwe w sprawiestudja wielokrotnie 

Gorgułowa napotyka na wielkie trudności. 
Świadkowie, mogący udzielić cennych wska- 
zówek, zeznają przeważnie bardzo ostrożnie 
i niechętnie, że potrzebna jest niezwykła zrę- 
czność prowadzących śledztwo, ażeby wydo 
stać jakieś oświadczenia, rzucające światło 
na mordercę i jego życie. Badani należą prze 
ważnie do emigracji rosyjskiej, a — j 
stwierdza jeden z paryskich dzienników —- 
kto zna gwałty i środki odwetowe Czeki, 
jest ostrożny z wypowiadaniem prawdy, któ 
ra przedstawia wielkie niebezpieczeństwo. 

Jak ustaliło śledztwo, otoczenie oskarżo- 
nego zawsze było bardzo zdziwione wysoką 
stopa życiową Gorgułowa, który — jak ogó! 
nie wiadomo — nie miał określonego zaję- 
cia, a dysponował tylko zaledwie przez parę 
lat niewielką rentą, otrzymywana ой rzadu 
czeskosłowackiego. 

PARYŻ. PAT. — Władze policyjne prze- 
słuchiwały w dn. 12 bm. Jakowlewa oraz 
Niemca Tendena, zajętego w redakcji dzien 
nika „Le Tocsin*, w którym współpracował 
Gorgułow. Tenden oświadczył, iż Gorguło- 
wa nie zna, wobec czego nie może udzielić 
© nim żadnych informacyj. Na trzy dni przed 
zamachem wchodząc do biura, Zznałazł na 
ziemi bilet wizytowy Gorguiowa z adresem 
do jakowlewa. Tenden zeznaje, iż bilet ten 
przesłał natychmiast Jakowlewowi do Berli- 
na. 

CURRICULUM VITAE GORGULEWA 

PARYŻ. ;*T. — Podczas wczorajszego 
przesłuchiwania zapytany 0 curriculum vitae 
Gorgułow zeznał, że pochodzi z rodziny za- 
możnej i był jedynakiem. 

Do lat 15 uczęszczał do szkoły ludowej, 
poczem do gimnazjum w  |ekaterynodarze. 
W. chwili wybuchu wojny był studentem wy 
działu medycznego w Moskwie. Tam też za- 
staje go mobilizacja, w czasie której powo- 
łany został do pulku kozaków. 

Ranny w głowe wskutek wybuchu granatu, 
Gorgułow pozostaje przez miesiąc w szpi- 
talu na kuracji, poczem powraca do puiku. 
Po bitwie pod |arosławiem w Małopolsce 
mianowany został wachmistrzem. Bierze u- 
dział w wałkach pod Częstochową, Lwo- 
wem, Kamieńcem Podolskim, otrzymuje dwu 
kronie odznaczenie św. Jerzego. Dzięki sta- 
raniom ojca opuszcza szeregi i prowadzi dal- 
sze studja w Moskwie. 

Podczas rewolucji bolszewickiej oraz pe: 
traktacyj pokojowych w Brześciu Gorgułow 
zajmuje stanowisko pomocnika lekarza w 3 
bataljonie piechoty kozackiej i ewakuowa- 
ny zostaje na Kubań ze swym  oddziałen:, 
lecz już w 1918 roku wraca do rodzinnego 
miasta, gdzie praktykuje jako lekarz w miej- 
scowym szpitalu. Od tej chwili rozpoczyna 
się jego działalność polityczna. Brał czynny 
udzia: w antybolszewickiem powstaniu w 
okolicach Kubania. Podczas walk zabity zo- 
stał jego ojciec, sam zaś Gorgułow ratowal 
się ucieczką w góry. 

W Jarostawce Gorgułow  przyłączyi się 
do białej armji gen. Lalika, przy której po- 
został do roku 1919. Był to okres wojen do 
mowych na Kaukazie. 

W Stawropolu Gorgułow zapadł na ty- 
fus, a po wyzdrowieniu rozpoczyna na nowo 

  

KOMBATANCI WŁOSCY W WARSZAWIE 
WARSZAWA. PAT. — W ostatnim dniu 

swego pobytu w Warszawie delegacja kom- 
batantów włoskich zwiedziła przed  połu- 
dniem muzeum wojskowe, skad udała się do 
cytadeli, gdzie goście włoscy zwiedzili 10-ty 
pawilon, w szczególności cele, w których wię 
ziony byi Marszałek Piłsudski i Romuald 
Traugutt. 

Po zwiedzeniu Centralnego Instytutu W. 
F. na Bielanach goście włoscy udali się do 
Miłocin, gdzie odbyła się podniosła uroczy- 
stość złożenia przez członków delegacji wło 
skiej oraz przedstawicieli Związku Legjoni- 
stów wieńców na cmentarzu wojskowym wło 
skim, w obecności ambasadora Włoch Vanu- 
telli Rey'a i nuncjusza papieskiego mgr. Mar 
maggi. 

Q godzinie 17-ej odbyło się uroczyste 
przyjęcie delegacji kombatantów włoskich w 
lokalu Okręgowego Związku  Legjonistów. 
Gości powitał w serdecznych słowach imie 
niem Związku Legjonistów prezes okręgu 
warszawskiego Dziadosz, poczem wygłosił 
przemmówenie prezes kombatantów włoskich 
Coselschi, który powiedział m. in.: Poprzed- 
nim razem, gdy tu byłem, ofiarowałem Mar- 
szałkowi medal ochotników włoskich. Drugi 
medal złożyłem na sztandarze legjonistów. 
Pozwólcie Kolego Sławek, że wręczę wam 

medal trzeci. Niech zdobi on pierś bohatera. 
Kolego Sławek, mam na szyi chustkę pur- 
purową — odznakę komendanta  ochotnic- 
twa włoskiego. Chustkę tę chcę ofiarować 
na pamiątkę braterstwa, które nas łączy. 
Niech żyje Polsko!“ 

Następnie prezes Coselschi udekorowat 
prez. Sławka medalem ochotników włoskich 
oraz zdjąwszy z szyi chustkę zawązał ja na 
szyi prezesa Sławka. Następnie prezes Coseł 
chi wręczył prezesowi Dziadoszowi plasko- 
tzeźbę Benito Mussoliniego z marmuru. 

Zkolei przemówił prezes Związku Legjo- 
nistów Walery Sławek, dziękując za zaszczyt 
ne odznaczenie. Prezes Sławek zakończył 0- 
krzykiem na cześć Mussoliniego. Na zakon- 
czenie gen. Galica imieniem Zw. Leg. wrę- 
czył gościom upominki: piękny kilim z wy- 
haftowannemi herbami 5 największych miast 
polskich oraz ilustrowaną książkę o Marszai- 
ku Piłsudskim. Goście włoscy wpiśali się do 
księgi pamiątkowej Związku Legjonistów. 

O godzinie 20 w hotelu Europejskim od- 
był się na cześć delegacji włoskiej obiad wy 
dany przez prezesa Sławka, zaś o godzinie 
2-ej goście włoscy serdecznie żegnani, odje 
chali w dalszą podróż po Polsce, której pierw 
szym etapem jest Włocławek. - 

  

   

przerywane.. Wstępuje 
na uniwersytet w Rostowie nad Donem, po- 
czem przebywa przez dwa miesiące w Miń- 
Sku, gdzie wstępuje do tajnej organizacji bia 
łych Rosian Borysa Sawinkowa. 

Przy pomocy Sawinkowa Gorgułowowi u- 
dało się stworzyć wszechrosyjską unję naro- 
dowo-demokratyczną, która prowadziła ak- 
cję równołegie do akcji Sawinkowa, lecz, 
prześladowany przez czekistów, opuszcza 
Mińsk i chroni się do Polski, gdzie przebywa 
2 miesiące. Tam też natralia na ślad Sawinko 
wa i swych profesorów z Rostowa. 

W roku 1921 przenosi się do Pragi, gdzie 
pozestaje w przeciagu 6 lat. Gorgułow za- 
przeczyi, jakoby w latach od i921 do 1931 
udawał się do Rosji i oświadczył, że zamie- 
rzał dokonać kolejnych zamachów na Hin- 
denburga, Masaryka oraz ambasadora so- 
wieckiego w Paryżu, u którego napróżno sta 
rał się © audjencję. 

W końcu Gorgułow stwierdza, iż w ro- 
ku 1925 zerwał wszelkie stosunki z krajem 
rodzinnytit. 

(0 MÓWI KIEREŃSKI 0 GORGULEWIE 
Wysłannik „Paris Midi* uzyskał 

wywiad z Kiereńskim, w chwili, gdy by 
ły dyktator wysiadał z samolotu na lot 
nisku w Pradze. Na widok francuskich 
dziennikarzy, odrazu jął mówić o stra- 
sznej zbrodni, popełnionej przez Gor- 
gułowa. Kiereński miał sposobność spo 
tykać w Pradzie bliskich znajomych 
Gorgułowa, zaczerpnął więc od nich 
dużo ciekawych informacyj o tym pseu 
do faszyście rosyjskim. 

Gorgułow miał fatalną opinję: Ucho 
dził w kołach emigracji rosyjskiej, za 
człowieka podejrzanego i niemoralne- 
go. Wszyscy go unikali — nikt mu nie 
ufał. Podczas paroletniego popasu w 
małej mieścinie czechosłowackiej, u- 
ciułał trochę grosza dokonywując nie- 
dozwolonych zabiegów chirurgicznych. 
Był tak brutalny i niepohamowany, że 
nietylko żona jego uciekała się pod о- 
piekę władz, ale gospodarze lokali, zaj 
mowanych przez Gorgulewa, bali się 
podejrzanego lokatora, jak ognia. Wła- 
ściciel domu w Pradze, gdzie Gorgu- 
łow mieszkał przez czas jakiś, musiał 
wezwać policję, gdyż lokator groził mu 
śmiercią. 

W Pradze „zielony dyktator* był 
uważany przez jednych za warjata, 
przez innych za agenta bolszewickiego. 

Kiereński twierdzi, że zamach na 
prezydenta Francji był czynem szaleń- 
ca. 

— Tego rodzaju metody oudzą we 
mnie głęboki wstręt — mówił drżącym 
ze wzruszenia głosem. — Osobiście, 
nie jestem przeciwnikiem wałki do upa 
dłego z despotyzmem. Gdy chodzi 0 

  

usunięcie tyranów — nie liczę się z 
niczem, lecz zamachy  terorystyczne, 
dokonywane w krajach demokratycz- 
nych, gdzie panuje w pełni swoboda— 
są czemś nie do wybaczenia. Tembar- 
dziej w krajach, które nie mieszają się 
do naszych stosunków wewnętrznych. 
oto dlaczego — zakończył rozmowę 
Kiereński — zamach na prezydenta 
Doumer'a — tak nas oburzył. Wszyscy 
emigranci rosyjscy we Francji z nieu- 
krywanem przerażeniem dowiedzieli 
się o pópełnionej zbrodni. 

  

PROGRAM KONFERENCJI 

W LOZAWNIE 
LONDYN. PAT. Dzienniki londyńskie 

donoszą, że wszystkie pięć mocarstw, jakie 
uczestniczą w planie Younga, odpowiedzia- 
ły przychylnie na propozycję Wielkiej Bry- 
tanji co de programu konferencji w Lozan- 
nie. Konierencja odbędzie się w trzech а- 
zach: 1) faza reparacyj niemieckich, 2) re- 
paracje państw mniejszych, a mianowicie Wę 
gier, Bułgarji i powojenne długi innych 
państw, 3) sprawy ogólno-wałutowe, po- 
ziom cen i taryfy celne. 

Istnieją pewne nadzieje, że w trzeciej fa- 
zie konierencji Ameryka będzie reprezento- 
wana rzez nieoficjalnego obserwaccra. 

  

  

LIST OJCA ŚW. DO EPISKOPATU POLSKI 
W odpowiedzi na adres hołdowniczy kon- 

ierencji Episkopatu Polski, Ojciec Św. nade- 
słał J.J. ks. ks. „«rcybiskupom i Bisku- 
pom pismo następującej treści: 

Czcigodnym Braciom Arcybiskupom i Bisku- 
pom Rzeczypospolitej Polskiej 

PIUS XI PAPIEŻ 
Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo 

Niezmierną pociechą było dla Nas pismo, 
przesłane Nam przez Przedstawiciela Na- 
szego od Was wszystkich, Czcigodni Bracia, 
z ostatniego zjazdu, jakiście odbywali w War 
szawie dla powzięcia ważnych decyzyj, co 
do akcji katolickiej, oraz dla załatwienia in- 
nych spraw, zmierzających do podniesienia 

cia chrześcijańskiego w duszach szlachet- 
nego narodu waszego, tak Nam drogiego i 

ami tak ściśle związanego. A więc naj- 
przód miłe nam były życzenia Wasze z oka- 
zji dziesięciolecia Pontyfikatu Naszego; na- 
wzajem zanosimy błagania 
za każdym z Was z osobna i prosimy Go 
kornie, by religija i wyrobienie obywatelskie 
w waszej Rzeczypospolitej codziennie krze- 
pły, by wiara święta, która tyle sławy dzie- 
jom waszym przysporzyła, we wszystkich 
przejawach życia rodzinnego i państwowe- 

asnym zawsze płonęła blaskiem. Wiado- 
o tem, coście na tym zjeździe uchw. 

i co na zjeździe we wrześniu rozważać 
macie, z wielką przyjęliśmy radością. Niko- 
mu obecnie nie jest tajnem, jak bardzo Akcja 
Katolicka leży Nam na sercu, oraz z jaką u- 
„ silnością i staraniem, zgodnie z urzędem Na 
szym Apostolskim, nie przestajemy zalecać 
ja biskupom całego świata; Akcję bowiem 
Katoliccą uważamy za niezbędną; dlatego 
tam, gdzie ona jest w zaniedbaniu, apostol- 
stwo katolickie nie ma siły do walki z nie- 
bezpieczeństwami szerzącego się zła; tam 
zaś, gdzie rozwija się wedle wskazań Na- 
szych i kwitnie, można spodziewać się wspa 
niałego rozwoju religji i życia chrześcijańskie 

    

  

   

    

        

   
   

  

  

   

do Pana Boga n 

go, już to wskutek wyrobienia sumienia 
chrześcijańskiego, nad którem ona czuwa i 
pracuje, już to wskutek obudzenia przez nią 
w społeczeństwie, u ludzi obojga płci, du- 
cha apostolstwa. Usuńcie przeto z serc wa- 
szych wszelkie wątpliwości i, ponie spra 
wa nie cierpi zwłoki, zamiary i postanowie- 
nia Wasze w czyn zamieńcie. Aby za$ Wa- 
sze usiłowania ceł osiągnęły, a wiara i oby- 

aje zasadzek błędu i zpesucia, w szczegol- 
ności co się tyczy rodziny chrześcijańskiej, 
uniknęły i pozostaly nieskażone, uw y 
za wskazane, byšcie wspolnemi 'silami  jak- 
najprę jakies pismo ściśle katolickie za- 
łożyli i między ludem je rozszerzali. Sprawę 
tę starania Waszemu bardzo polecamy, uia- 
jąc, że w wykonaniu tego ważnego zadania 
nie zabraknie Wam współpracy i pomocy 

ystkich dobrze myś h ludzi. Co do 
innych spraw, które na dzie rozważali- 

my Wam Nasze całkowite uzna 
ką pieczołowitością i zabiegliwo- 

ą dbacie o dobro djecezyj waszych, jak 
również wspolnym wysiłkiem potrzebom o- 
gólnym narodu staracie się zaradzić; lecz i 

bardziej Nas ujęło, że zabiegacie usil- 
nie, iżby katolickiemu Uniwersytetowi Lubel- 
skiemu, w szczególny sposób z Nami zw 
zanemu, nie brakło srodków koniec: 
istnienia i rozwoju. Dlatego pewni jes 
że żadna diecezja nie uchyli się od ni 
mu pomocy na przyszłość w tej mierze, jak 
dawniej. Wreszcie życzymy Wam wszelkich 
darów niebieskich od Najiepszego Boga na- 
szego, by prace Wasze wydały owoc obfity, 
oraz jako znak przychylności Naszej udzicia- 
my Wam wszystkim, Czcigodni Bracia, z 
osobna . owczarniom Waszym Błogosławień 
stwa Apostolskiego. 

Dan w Rzymie u Świętego Piotra, dnia 
28 kwietnia roku Pańskiego 1932, Pontyfika- 

tu Naszego jedenastego. 

(©) Pius XI Papież. 

  

     

  

     

    

      

  

   

   
   

  

  

    

    

     

   

  

   

     
  

Matura 
Maj, jest to piękny mi c wiosenny. 

Narazie coprawda więcej w teorji, ale je- 

szcze na wszystko będzie czas... Można już 

obserwować różne kwiatki, trawki, i pączki, 

pijące nagwałt deszcz wiosenny. Sa też inne 

kwiatki. Wykwitły one na kach maturzy 

stów (in spe), wyszyte pracowicie barwną 

nicią zapewne przez „da тса“. 

Urokiem wiosny nie može i ma 

czas się zachwycać. Maj dia pewnej części 

ludności, wogóle nie istnieje w przyrodzie. 

Gatunek ludzi, zwany potocznie maturzysta- 

mi, wie tylko i wyłącznie, 

tym są egzaminy maturalne. 

Do „ludności cywiinej* dochodzą załed- 

wie dalekie echa gigantycznych prac przy- 

gotowawczych, prowadzonych na wielką ska 

lę. Coś tam się pisze, coś się szykuje, jakieś 

podziemne knowania zaklęte w tajemnicze 

wzory trygonometryczne giuchym odglosem 

świadczą o nurcie życia. 

Robi się dziś wywiady z każda aktualną 

„wielkością”, nawet jeżeli występuje w cu- 

dzysłowie, dlaczego więc nie może być wy- 

wiadu z maturzystą? — jest to bądź co bądź 

osoba najważniejsza dziś w każdem gimna- 

zjum, będąca ośrodkiem zainteresowania w 

domu i w szkole. Tak, zle powstaje trud- 

ność. Z jakim maturzystą robić wywiad? A. 

może lepiej z maturzystką? Z kłopotu wyba- 

wia nas przypadek. — 

Czy poszukiwacz wrażeń, uganiający się 

po dalekich lądach zahaczył kiedy o pokój, 

w którym odbywa się „kucie** przedmatural- 

ne? Jeżeli tak, to niewątpliwie szybko stam- 

tąd wyfrunął, gdyż niema na Świecie istot 

bardziej pracowitych nad maturzystów. 

Rzecz inna, czy pracowitość ta objawia się 

w pogłębianiu materjału, czy też w precyzyj- 

ności wszelkiego rodzaju „ściągaczek*. Fak 

czy owak nikomu nie udało się przez czas 

dłuższy przebywać w tajemaiczym Świecie 

maturzystów. 

Od czegoż jednak istnieje dziennikarz i... 

niewiasta. 

Urocza panna (nazwijmy ja dla niepezna 

ki p. Igą), otóż owa panna Iga zdaje maturę. 

Wiośniane dziewczę polskie, zazwyczaj roz- 

tropne i rozgarnięte, zmieniło się do шеро- 

znania. Na żadne pytanie nie dotyczące ma 

tury p. lga zasadniczo nie odpowiada. jeżeli 

zaś odpowiada, to czyni to z rozbrajającą 

dystrakcją. Powtarza natomiast ciągłe nie- 

zrozumiałe wyrazy — ławki w szachownicę, 

harmonijka, rulonik... Korzystając z tego roz- 

targnienia p. Igi udało się nam przez czas 

jakiś pozostać wśród gwaru przedmaturał- 

nych przygotowań. Ze skwapliwością noto- 

waliśmy wszelkie charakterystyczne szczegó 

ły obyczajowe, zdobyliśmy niezmiernie cieka 

we materjały, dotyczące organizacji „pracy 

maturalnej... 

Zachowamy to do użytku przysziyci: pe- 

koleń. Tymczasem nie zdradzajmy tajemni- 

cy. — Niech nam wystarczy matura od ze- 

wnątrz. 

Po „Jerku“ przepływa fala sztubacka.... 

Dopuszczony, niedopuszczony, Prus, Mic- 

kiewicz, pozytywizm, romantyzm i całe kie- 

bowisko zagadnień przewija się w rozmo- 

wach. 

— Kapujesz historję, — pyta jeden. 

— (Coś niecoś, ale mam pietra przed 

„niemcem* — mówi drugi. 

— Kto u was przewodniczący? Nasz ja- 

kiś morowy, udaje, że nic nie widzi. Feraz 

grunt żeby ustny odwalić. 

Maleją wszystkie sprawy na ten gorący 

czas majowy. 

Tylko matura, ona jedna urasta do olbrzy 

mich rozmiarów, przeraża, onieśmieła. Ale 

minie, zmaleje ta wstrętna klaka wiedzy w 

oddaleniu przeszłośći, pozostawiając nieza- 

tarte nigdy wspomnienia najmilsze, najgo- 

rętsze. т с 
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PTT. TR GDW DE DDBU VO BO 

Józef Horyd 
LEKCJE GRUPOWE 

RYSUNKU i MALARSTWA 
Atelier Wileńska 48 — 1. 

KURT ZDAŁ MATURĘ 
  

— „Nadeszła środa, kiedy to n:ia- 
ła zdawać grupa: Brodecxi, Dufiek, 
Gerald i Kurt Gerber. Kurt, wbrew 
gorącym ostrzeżeniom proiesura Ru- 
prechta, spędził cały dzień na nauce i 
poszedł spać bardzo późno. Zbudził 
się z ciężkiem sercem, rozglą:ła się 
„о mrocznym pokoju. Żegar wskazuje 
kilka minut po szóstej. Może jeszcze 
pół godziny spać. Ale oto wzrok jego 
pada na ciemne ubranie, które przy- 
towął poprzedniego wieczora: matura!“ 

Tak się zaczyna pewien ustęp, cie- 
kawej książki. Potem widzimy, jak 
Kurt Gerber w najwyższem zdener- 
wowaniu znalazł się w wielkiej sali 
gimnazjalnej, gdzie odbywają się egza 
miny dojrzałości. Czeka, swojej Kolei, 
trzymając w drżących dłoniach kart- 
kę, na której nauczyciel matematyki, 
wszechwładny, wszechwiedzący i nie 
ugięty jak przeznaczenie, profesor Ku- 
pier, wypisał jakiś wzór. Profesor Ku- 
pier — Bóg Kupfer — jak go nazy- 
wali uczniowie. Kurt Gerber przypo- 
mina sobie, wie nawet z całą pewno- 
ścią, że wzór ten kiedyś umiał, że go 
tylokrotnie przerabiał, że niejeden raz 
odpowiadał z niegoł Ale w tej chwili 
coś stało się takiego, że nie może, za 
żadne skarby, nie może go sobie przy 
pomnieč... * 

Kurt Gerber jest niemal dorosły. 
Ma lat dziewiętnaście. Z profesorem 
Kupierem miał ustawiczne — zatargi. 
Nie dlatego, żeby chciał mu rozmyśl- 

nie i specjalnie dokuczać, Kupfer by 
wa zawsze bezwzględny i surowy. A 
Kurt — mówili profesorowie — jest 
indywidualnością, trudną do prowadze 
nia. Inteligentny, oczytany, i myślą- 
cy — wyłamywał się z pod szablonu 
wychowawczego, stosowanego przez 
nauczycieli. Kupfer przez cały rok u- 
siłował nagiąć go — bezskutecznie. 

Teraz, przy tej czarnej tablicy, wo 
bec tego stołu, okrytego zielonym 
suknem, jeżeli nie nagnie go po raz o- 
statni, to zrobi coś straszniejszego: 
złamie go. Kurt czuje, że jest we 
władzy profesora, czuje bezsiłę swoją 
— i głowa jego zmąciła się zupełnie. 

— „Wszystko poczęło się chwiać 
dookoła Kurta. Ludzie, przedmioty — 
zacierają mu się w oczach; powoli do 
piero zarysowują się znów wyraźnie. 
Kupier spogląda obojętnie w próżnię, 
profesorowie siedzą pochyleni na- 
przód, tu i ówdzie miga ironiczny u- 
śmiech. — 

Przerzućmy szybko kilka kartek. 
Opowiedziane jest tam, jak Kurt o- 
trzymał pytanie z niemieckiego, jak 
musiał tłumaczyć bukolikę Wirgilju- 
sza, jak wyjaśniał budowę geologicz- 
ną Karpat. 

Wyszedł wreszcie z sali — i nie 
wiedział nic: zdał czy nie zdał. Nie był 
zdolny do krytycznej oceny swoich 
odpowiedzi, nie umiał nic wywniosko 
wać z obojętnych, zastygłych albo 
zlekka kpiących a pobłażliwych twa- 

rzy członków komisji egzaminacyjnej. 
Miał w pamięci telegram, który 0- 

trzymał wczoraj od rodziców. Žyczyli 
mu powodzenia i czekali z niepoko- 
jem na pomyślną odpowiedź. Co bę- 
dzie, jeśli nie zdał? Co powie zatro- 
skana matka? Co uczyni ojciec? 

Kurt wie jedno tylko: jest silnym i 
zdrowym chłopcem, a przecie czuje 
się zmiażdżony i zdruzgotany. W gło 
wie chaos i burza... Kurt chciałby 
mieć jakąkolwiek pewność... najmniej- 

  

* szą pewność... cień pewności. Tak czy 
inaczej. A narada trwa nieskończenie 
długo. Kurt nie może znieść tego sta- 
nu. Musi zbliżyć się do okna... 

Nazajutrz ukazały się w dzienni- 
kach krótkie notatki. 

— „Znowu samobójstwo ucznia. 
Podczas odbywających się wczoraj w 
państwowem gimnazjum realnem eg- 
zaminów dojrzałości, dziewiętnastolet- 
ni ośmioklasista Kurt Gerber popełni! 
samobójstwo w ten sposób, że tuż 
przed ogłoszeniem wyniku egzaminów 
rzucił się z okna sali szkolnej, poło- 
żonej na trzeciem piętrze. Legł z po- 
gruchotanemi członkami na bruku, po 
nosząc śmierć natychmiastową. Szcze- 
gólny tragizm mieści się w tem, że 
Gerber, który niewątpliwie zadał so- 
bie śmierć z obawy przed ujemnym 
wynikiem egzaminu, uznany został 
przez komisję za dojrzałego”. 

* 

Tak kończy się książka Fr. Torber- 
ga p.t. „Kurt Gerber zdał maturę. W 
okresie egzaminów dojrzałości można 
ja odczytać. 

Napisana w sposób reportażowy, 

epicki, notujący tylko fakty, wydarze- 
nia, wypadki, bez komentarzy, bez ob 
jaśnień i refleksyj. Autor nie krytyku- 
je nic, nie wskazuje żadnych dróg ani 
kierunków, nic właściwie nie potępia, 
nic nie usprawiedliwia. Wszystko to 
pozostawia czytelnikowi. I dlatego czy 
telnik, po przeczytaniu jej, znajduje 
się w ciężkiej sytuacji. Ach, jak to do 
brze bywa, gdy usłużny autor wypo- 
wie swoje zdanie, rozstrzygnie zawiłe 
zagadnienia, gdy zadecyduje: tak jest 
źle, powinno być tak. Właśnie tak jest 
dobrze i tak być powinno. Doznaje- 
my wówczas przyjemnego uczucia ul- 
gii przechodzimy nad kwestją do po 
rządku dziennego. Usłużny autor załat 
wił za nas wszystko. 

Z książką Torberga jest inaczej. 
Wydaje się, w pewnych momentach, 
że pisarz potępia system, panujący w 
szkołach. W danym wypadku, oczywi 
ście, w szkołach niemieckich. Nadobi- 
tek — w koedukacyjnych. Kurt Ger- 
ber nie zniósł przecie tego systemu i 
rzucił się z trzeciego piętra. Lecz... 
lecz Kurt zdał jednak maturę. Komisja 
egzaminacyjna nie miała zamiaru 
ściąć go. Dlaczego więc Kurt popełnił 
samobójstwo? 

Prawdę mówiąc, ten Kupfer mógł 
doprowadzić swych uczniów do obłę- 
du. Ten Kupier, który podczas wypra 
cowania pisemnego z matematyki czy 
tał ostentacyjnie gazetę. Zasłaniał się 
wielką płachtą papieru. Jakże to było 
na rękę jego uczniom! Jak ułatwiało 
ściąganie! 

Mój Boże, ileż niedoświadczenia i 
ufności mieszkało w duszach „doros- 

łych* abiturjentów! Niebaczni — dla 
czego nie dostrzegli tego, iż profesor 
Kupfer wycinał uprzednio w gazecie 
maleńkie, niewidoczne otwory, przez 
które znakomicie Śledził, kto i od ko 
go ściąga. 

I jakże zbogacili się duchowo, gdy 
zebrawszy zeszyty, wszechwiedny ma 
tematyk opuścił klasę, zostawiając ni- 
by przez roztargnienie na katedrze 
przeczytaną gazetę. Na przyszłość bę 
dą wiedzieć, jakich sposobów używa 
Kupier. Będą wiedzieć, że Kupfer wi- 
dzi nawet przez zadrukowany, nieprze 
źroczysty arkusz. Co uczynią, dowie- 
dziawszy się o tem? Czy przestaną 
ściągać? Czy znienawidzą swego pro- 
iesora? Czy poczną głowić się nad 
doskonalszemi metodami ściągania? 

Fr. Torberg nie odpowiada na ta- 
kie pytania. Proszę — niech czytelnik 
myśli sobie, co chce. I w tem'opisy- 

waniu pewnych spraw i pozostawia- 
niu ich otwartemi — jest niepokój i 
szczególne dręczenie czytelnika. 

Czy Kupfer stał się istotnie przy- 
czyną samobójstwa Gerbera? Wszak 
na egzaminie dał mu notę dostatecz- 

ną... Czy jego surowość, bezwzględ- 
ność, podejrzliwość i podstępność 
jest naprawdę tylko potępienia god- 
ną? Wszak to jest również szkoła — 
szkoła życia, które, po opuszczeniu 
murów gimnazjum, na każdym kroku 
czyhać będzie na Kurta Gerbera. Te- 
go Kurta, któremu wydaje się, że jest 
dojrzały, doświadczony i silny. Si|-- 
ny? — Ależ nie umie on opanować 
zdenerwowania przedegzaminacyjne - 
go. Drży i słania się, jak małe, bez- 

  

  

radne dziecko... O, gdyby ci nauczycie 
le, którzy nieruchomo i . obojętnie za- 
siedli dokoła długiego, zielonego sto- 
łu — gdyby ci nauczyciele uśmiechnęli 
się przyjaźnie i serdecznie... Może 
wówczas Kurt odetchnąłby z uigą i 
rozwiązał szczęśliwie trudne zadanie. 

Ale oni patrzą znudzenie i twar- 
do. Jeden z nich uśmiecha się wpraw- 
dzie. Jednak uśmiech ten  zanieczy- 
Szcza ironja i złośliwość. Ten czło- 
wiek może cieszy się, że oto za chwi- 
lę zetnie Kurta i przeczyta drewnia- 
nym głosem, cedząc powoli słowa i 
zatrzymując się przed końcem dla 
większego eiektu:, 

— Kurt Gerber został przez komi- 
sję uznany za... niedojrzałego. 

Ale równie dobrze może być tak, 
że to wszystko zdaje się tylko Kurto- 
wi. Może ten uśmiech jest życzliwy. 
Tylko ta jego wyobraźnia, te nerwy 
rozdygotane, ta noc nieprzespana... 
Niepokój... 

I właśnie —ten niepokój. Skąd bie 
rze się ten niepokój w książce Torber 
ga? Jakie są jego przyczyny? Dłacze 
go Kurt jest wogóle chłopcem, które- 
go pożera niepokój wewnętrzny? Dia 
czego właśnie składa się jego życie w 
ósmej klasie dziwacznie i mie tak, 
jak powinno? Dlaczego jest on roz- 
dwojony — i jego wychowawcy wi- 
dzą go zupełnie innym, niż on jest w 
istocie? Dlaczego każdy jego czyn i 
postępek tłumaczą sobie opacznie? 
Dlaczego przypuszczają wciąż, że 
chce ich oszukać, gdy on mówi tylko 
prawdę? I dlaczego — z drugiej stro 
ny — Kurt podejrzewa wciąż swych
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ESERKLINIOIIASTS 
PIĄTEK 

Dziś 1 3 

Serwacego 
jatro 

Bonitacego 
L OST 
Spostrzeżenia Zakladu Meteorologicz- 

nego U.S.B. w Wilnie. 
Z dnia 12 maja 1932 roku. 

Ciśnienie średnie: 764. 

Temperatura średnia: -+ 10. 

"Temperatura najwyższa: +15. 

Temperatura najniższa: 4. 

Opad w mm. — 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: wzrost potem stan stały. 

Uwagi: pogodnie. 

Wscnód słońca g. 4 08 

Zechód słońca g. 19 46 

  

URZĘDOWA 
Dzień Marszałka Piłsudskiego. — 

Pierwszy dzień pobytu w Wilnie, p. 
Marszałek Piłsudski poświęcił pracom 
wojskowym, przebywając w pałacu. 

W ciągu dnia przyjął p. Marsza- 
łek jedynie kilku wyższych wojsko- 
wych. ` 

MIEJSKA 
— Reorganizacja szpitałnictwa mieįskie- 

go. — Magistrat opracował projekt reorga- 

nizacji szpitalnictwa miejskiego w sensie u- 

niezależnienia go od administracji miejskiej. 

Do spraw szpitalnictwa powołana będzie 

specjalna Rada Szpitalna, której zadaniem bę 
dzie prowadzenie szpitali miejskich. Do Ra- 
dy wejdą lekarze miejscy i osoby powołane 

przez miasto. 

- — Urzędowy cennik chieba nie u- 
legł zwyżce. — Starosta grodzki przy 
pomina, iż ceny na chleb żytni obowią 
zują następujące: е 

Chleb żytni pytlowy 65 proc. — 
46 gr. za 1 kg. 

Chleb żytni razowy 97 i pėt-proc.— 
gr. za 1 kg. 
Winni żądania lub pobierania wyż- 

szych cen od wskazanej będą karani, 
zgodnie z istniejącemi przepisami, do 
3000 zł. grzywny lub 6 tygodni aresz- 
tu. 

— Zanik taksówek. Kryżys gospodarczy 
odbił się bardzo na ruchu samochodowym w 
mieście. Wskutek zmniejszenia się frerkwen 
cji liczba taksówek stale się zmniejsza, tak 
że obecnie kursuje w mieście 69 dorożek sa- 
mochodowych. 

— Finanse miejskie. — Zmniej- 
szenie budżetu miejskiego nie rozwią- 
zuje dostatecznie sprawy utrzymania 
równowagi preliminarza, co zmusza 
magistrat do podwyższenia strony do- 
chodowej budżetu bez uciekania się do 
powiększania ciężarów podatkowych. 

Wobec tego prace samorządu wi- 
leńskiego idą obecnie w kierunku pod- 
niesienia  dochodowošci  przedsię- 
biorstw miejskich m. in. przez skreśle- 
nie szeregu pozycyj personalnych przy 
jednoczesnem zwiększeniu wydajności 
pracy. 

Jest nadzieja, że w ten sposób skon 
struowany budżet, będzie realny i u- 
zyska aprobatę władz nadzorczych. 

— Odwołania w sprawie podatku  prze- 
mysłowego od obrotu. — Izba Rzemieślni- 
cza w Wilnie przypomina, że z dniem 15 
b.m. upływa ostatni termin składania odwo- 
łań, dotyczących podatku obrotowego za 
rok 1931. 

Płatnik zamierzający złożyć odwołanie 
powinien zwrócić się do odnośnego Urzędu 
Skarbowego z prośbą o wyjaśnienie, na ja- 
kiej podstawie zostął mu - wymierzony 
obrót. W odwołaniu może płatnik zarządzić 
na podstawie art. 90 ustawy 0 państwo- 
wym podatku przemysłowym, aby go dopu- 
szczono na posiedzenie Komisji Odwoławczej 
celem udzielenia osobiście wyjaśnień, doty- 
czących dokonanego przezeń obrotu. 

O ile którykolwiek z płatników nie otrzy 

ADEO KAT TNS SON 

p wychowawców, że nie są mu życzli- 
wi, że pragną jego zguby? 

Takie pytania nasuwają się po prze 
czytaniu książki Torberga. ® 

Możnaby na nie potrochu odpowie 

dzieć, ale zabrałoby to za dużb cza- 
su. A może niema potrzeby odpowia- 
dać? Wystarczy tylko zamyśleć się. 
nieco i uczuć coś w rodzaju sympa- 
tji, miłości i tego -— jakby to na- 
zwać? — ludzkiego stosunku do inne 
go człowieka. 
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Książka Torberga opowiada o ży- 
ciu niemieckiego gimnazjum. Jest ono 
ciężkie i mroczne. Nadto ciężkie, pra 
wie beznadziejne. Jeśli tak jest na- 
prawdę, to bardzo źle. 

Rzecz prosta, że po przeczytaniu 
tej książki, zjawia się nieproszone po- 
równanie i zestawienie z życiem na- 
szego gimnazjum. Najłatwiej jest na 
to odpowiedzieć tak: 

— To działo się w Niemczech. 
nas jest inaczej, 

A jednakzdaje się, że cośniecoś 
z przeżyć Kurta znalazłoby oddźwięk 
i u nas. Czyż „Sztuba* Leczyckiego 
nie była tego: dowodem? ” 

Jakkolwiek jest, nie zaszkodzitoby, 
aby powieść o życiu Kurta odczytali 
nasi nauczyciele gimnazjalni i nagi 
maturzyści. Jeśli jej nie znają. Tembar 
dziej, że treść jej stanowią nietylko 

przypadki szkolne. Obejmuje ona cało 
kształt przeżyć współczesnego mło- 
dzieńca i współczesnej dziewczyny. 

Wysz. 
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NIKA 
mał jeszcze do tej pory 
winien bezzwłocznie z " 
wie do właściwego Urzędu Skarbowego. 

— Autobusy do Pośpieszki. — Począw- 
szy od dnia 15 bm. autobusy linji 3-ej kur- 
sować będa do Pośpieszk 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
Zrzeszenie Kół Naukowych USB. 

jszem Zarząd ZKN uprzejmie za 
2 w piątek, tj. 13 maja br., o godz. 20, 

w Kole Prawników (Zamkowa 11) odbędzie 

się zebranie Rady ZKN. 
Porządek dzienny: 1) Odczytanie proto- 

niego zebrania. 2) Sprawy „Al- 
mae Matris Vilnensi 3) Sprawy gospodar 
cze. 4) Sprawa odc /. 5) Wolne wnioski. 

— Studjum Akcji Katolickiej. W nie- 
dzieię 15 bm., zgodnie z programem Studjum 
z powodu Zielonych Świąt odczytu nie bę- 
dzie. 

Najbliższym będzie odczyt p. doc. Iwo 
Jaworskiego, na temat: „Kościół a państwo”, 
w niedzielę 22 bm. 

— Komunikat Zw. Pań Domu. — 13 ma- 
ja w sali gimn. Lelewela, o godz. 6 w., od- 
będzie się zebranie Zw. Pań Domu, na któ- 
rem p. prof. ]. Muszyński wygłosi odczyt — 
„O zbieraniu i hodowli roślin leczniczych”. 

płatniczego     

          

    
    

   

  

     

   
  

  

Wstęp dla członków bezpłatny. Goście (za 
opłatą 50 gr.) mile widziani. 

AKADEMICKA 
— S. K. M. A. „Odrodzenie“. W sobotę 

dnia 14-go maja o godz. 18-eį w lokalu Ko- 
ła Prawników odbędzie się ogólne miesięcz- 
ne zebranie „Odrodzenia*. Obecność człon- 
ków konieczna. Goście mile widziani. 

W niedzielę 15-g0 maja, oraz w ponie- 
działek 16-go maja zostanie odprawiona zwy 
kła Msza św. o godz. 9-ej min. 15, poczem 
Agapa i zebranie. 

WOJSKOWA 
— DO OBROŃCÓW WILNA. — Sekre- 

tarjat zarządu głównego Związku  Obroń- 
ców Wilna i b. Żoinierzy Litwy Środkowej 
podaje do wiadomośs:i miejscowych  człon- 
ków Związku oraz « zainteresowany th, 
że biuro zjazdu uczes'1x1w walk o Milro 
mieści się w ogrodzie po-B-.rnardysk'is, pa 
wiłon główny, tokat byłej komisji odzieżo- 
wej (wejście główne, na lewo). Giudziny u- 
rzędowe od 17-ej do 20-3j codziennie. 

RÓŻNE 
— Echa jubiłeuszu Teatru Poiskiego. — 

Na ręce Komitetu nadesłano w: pismo 
gratulacyjne z Jugosławii od I Tea- 
tru Narodowego Novisad—Osijek w ici 
P.p. Szczurkiewiczowie opuś już Wilno, 
żegriani na dworcu przez przedstawicieli ko- 
mitetu, teatru i prasy. 

— Powrót dzieł sztuki z Rosji. — 
Wczoraj przez stację graniczną Stołp- 
ce przewieziono transport cennych zbio 
rów, należących do Bibljoteki Narodo 
wej w Warszawie, które podczas dzia- 
łań wojennych zostały wywiezione 
przez rząd carski do Petersburga i Mo 
skwy. 

Zwrot tych cennych dzieł, należą- 
cych do białych kruków, został spowo 
dowany przez specjalny Komitet, który 
prowadził ostatnio dodatkowe pertrak- 
tacje z rządem sowieckim. 

— Praca społeczna przy paraiji Ostro- 
bramskiej. Jeszcze do niedawna tak piek- 
na myśl, jak zrzeszenie młodzi naszej w 
wieku pozaszkolnym w Stowarzyszenie Mło 
dzieży Polskiej, w tej jedynej organizacji, 
która jest szkołą życia, nie znajdowała na- 
leżytego zrozumienia. Dla tego też — nie 
było możności widzieć tak piękne przykła- 
dy pracy młodzieży nad rozwojem serc, u- 
mysłów, ducha religijnego i narodowego, 
jak to dziś daje się zauważyć. 

Wzorem takiej pracy jest tutaj SMP żeń- 
skiej im. W. Malczewskiej, pracującej od sze 
regu lat pod kierownictwiem i opieką p. Nie 
mentowiczówny i — nieco później powstałe 
SMP męskiej im. Syrokomli — pod opieką 
osób wchodzących w skład Patronatu, jak p. 
Mintowt - Czyż, p. Olechnowicz - Czerkas 
iinni, na czele z ks. kanonikiem Zawadzkim. 

Jednem z. wielu wystąpień na zewnątrz 
były odegrane w dniu 5.5 br. w sali parafjał 
nej dwie sztuki przez młodzeż stowarzyszo- 
ną, mianowicie: „10 Pawilon* i „Ułani jadą”, 
w których świetna gra druhen: Wandy Kon- 
dratówny, Marji Taraszkiewiczówny,  dru- 
hów Edwarda i Adama Misnikas wytworzyła 
nych wytworzyła bardzo podniosły nastrój. 
— Wystawa rzeźby p. Szczepanowiczowej. 

Dnia 15 b.m. o godz. 13-ej nastąpi otwarcie 
zbiorowej Wystawy Rzeżby Leony Szczepa- 
nowiczowej, mieszczącej się w ogrodzie Ber- 
nardyńskim w pawilonie Poczt i Teiegra- 
fów. Wystawa trwać będzie do 15 czerwca. 
Wstęp w dniu otwarcia I zł, w dni następ- 
ne 50 gr., ulgowy 30 gr. 

— Walka z tajneni gorzelnictwem. — Z 
dniem 1 maja 1932 roku zobowiązuje nowa 
ustawa karno-skarbowa z dnia 18-go marca 
1932 r., przepisy której nakładaja wielkie 
kary za pędzenie, sprzedaż, pośrednictwo i 
konsumcję samogonu, odkażanie politury, la 
kierów i denaturatu. Ustawa przewiduje, za 
potajemny wyrób spirytusu i sprzedaż karę 
w wysokości od 2.000 zł. do 10.000 zł. i wię 
zienie od miesiąca do roku, za zarobkowe 
tajne „gorzelnictwo i zarobkową sprzedaż od 
20.000 zł. do 500.000 zł. i więzienie od 6-ciu 
mies. do 2 lat, za nabywanie, posiadanie lub 
przechowywanie spirytusu potajemnego go- 
rzel. od 200 zł. do 3.000 zł. 

S 86 za odkażanie denaturatu, politury, 
lakieru itp., usuwanie zabarwienia, zmniej 
szanie zawarto środka skażającego ulega- 
ją karze pieniężnej od 2.000 zł. do 20.000 zl. 
i więzienia I mies. do roku; za posiadanie lub 
przechowywanie spirytusu odkażonego do ro 
ku i karze pieniężnej od 200 do 5.000 zł.; za 
zarobkowe popełnianie i sprzedaż spirytusu 
odkażonego podlegają karzet od 20.000 zł. 
że 500.000 zi. i więzienia od 6 mies. do 2 
at. 
„S 98 zbywanie lub nabywanie przyrzą- 

dów, urządzeń do pędzenia spirytusu, tu- 
dzież za udzielanie wskazówek 0 wyrobie ta 
kich przyrządów, lub sposobie pędzenia ule- 
gają karze od 200 zł. do 2.000 zl. i karze a- 
resztu od 2 tygodni do 3 miesięcy. 

— Strajk w N. Wilejce. — W tartaku Mi 
rona Sorokina w N. Wilejce  zastrajkowało 
25 robotników, żądając podwyżki pia 
groszy. Brzebieg strajku spokojny. 

TEATR I MUZYKA 
— Ostatnie przedstawienia szkolne „Zem- 

sty” na Pohulance. Dziś, w piątek, 13 b.m. o 

godz. 11 m. 30 rano i jutro w sobotę 14 ma 

ja o godz. 4-ej popoł. — odbędą się dwa о- 

statnie przedstawienia dla młodzieży szkoinej 
jednej z najlepszych komedyj Fredry p.t. 
„Zemsta* Nowa inscenizacja i oprawa sce- 
niczna Iwa Galla nadała komedji tej charak- 
ter współczesny i niemal że aktualny. Mimo, 
iž „Zemsta“ dawana jest dla szkół, to jednak 
ze względu, iż są to ostatnie przedstawienia 
tej komedji, przed zejściem z afisza, udzia! 
szerszej publiczności nie jest wykluczony. Ce 
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nasz ukochany 

Wolf Ajz 

В 

Po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarł w wieku lat 43 

ensztat 
o czem powiadamiają w mieutulonym żału pogrążeni 

Żona, siostry, brat i krewni 
Eksportacja zwłok z domu żałoby Kwiatowa 7, odbędzie się 

dziś w piątek 13 maja o godz. 2-ej popoł. 

KOMISJA MINISTERJALNA 

bada stan robót w Bazylice Wileńskiej 
WILNO. — Jak zapowiadališmy, w 

dniu wczorajszym przybyła do Wilna 
specjalna komisja ministerjalna, powo- 
łana przez władze centralne dla zba- 
dania celowości, fachowości i stanu 
obecnych prac remontowych w Bazy- 
lice i ewentualnego wskazania, w ja- 
kim kierunku prace zabezpieczające 
winne być prowadzone. 

Komisja składa się z sześciu osób: 
przedstawiciela min. Robót Pubii: 
nych profesora Politechniki, Warszaw- 
skiej p. Hempla, przedstawiciela nin. 
Wyznań Religijnych * oswiecenia Pu- 
błicznego, naczelnika wydziału zabyt- 
ków p. Wojciechowskiego, gerieraine- 

  

go konserwatora p. Keiiera, Oraz inży 
nierów: Mączyńskiego, Romański<go, 
Wąsowicza. Do godzuy 2 pp. komisja 
zwiedzała Bazylikę, badając skrupulat 
nie wszystkie szczegół” dotyczące pize 
biegu prac * bad+.! stąnu fundamentow, 
tiiarów i ścian 

Od godziny 5 do 5 w ccz. obrado- 
wała komisja techni.*'a w obecności 
p: zewodnicząceg:» Komitetu Ratowania 
razyliki J. r ks biskupa Michalkie- 
wicza, oraz przybyłych  rzeczeznaw- 
ców. 

Dalszy ci g vbriia odroczono 
cnia dzisiejsz 
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Sprawa ławnika Łokuciewski ege 
NADUŻYCIA PRZY KIEROWANIU KINEM MIEJSKIEM 

WILNO. Trwające od szeregu miie- 
sięcy dochodzenie władz poiicyjnych w 
sprawie gospodarki kina + uejskiego 
zostanie w najbliższych driach defini- 
tywnie zakończone. 

Akta sprawy obejmujące kilkaset 
arkuszy pisma maszynowego przeszły 
inż w ręce władz prokuratocskicu Z 
wruioskiem o pociagniecie kierewnika 

kana miejskiego ławnika Łokucj.wskie 
go de odpowiedzialneści sądowej z 
art. 578 KK. Artykuł ten mówi o roz- 
myślnem działaniu na szkodę majątku 
oubliczneg aia osiągmecia k-rzyści 
własnych. 

Dzięki specjalnej ool'tyce przy na- 
bywaniu ilmów, kino miejskie narazi- 

'o miasto ;а ogromine straty, w czem 
władze pouicyjne dopairują się winy 
tawnika ł crucjewskieg o. 

Wiesc ., wynikach śledztwa wywo- 

łała w magistracie niezwykle duże 
wrażenie, tenibardziej, zo wchodzi w 
grę b. wice-prezydent miasta i mąż 
zauiania endecji. Jednocześnie roz *szła 
się pogłoska, że p. Łokucjewski z u- 
wagi na wytworzoną sytuację zgiosił 
na ręce prezydenta dymisję. Pogłoska 
ta jednak nie znalazła potwierdzenia. 

Równiez nie można narazie n'ówić 
6 zawieszeniu w czynnościach p. ł oku 
ciejewskiego, bowiem władze prokura- 
torskie nie wydały jeszcze swej decy- 
zji co do wniosku o postawienie go w 
stan oskarżenia. 

Dopiero gdy to nastąpi, ławnik Ło 
kucjewski automatycznie, zgodnie z 
obowiązującyini przepisami, zostanie 
odsunięty od swych funkcyj do czasu 
wyświetlenia słuszności stawiarych 
mu zarzutów przez Sąd. 
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NAJEZDZCY 
Wkrótce 

Genjalne arcydzieło w-g powieści 

Ernesta Johannsena 

„CZWÓRKA PIECHURÓW" 

Realizacji króla reżyserów 6. W. Pabsta. PAN“ 
na ekranie kina Hg 

AAAALAAAAAAAAAAAA 

  

ny miejsc specjalnie zniżone od 30 gr. do 
1 zł. 50 gr. 

— Teatr Lutnia — nieczynny z powodu 
próby generalnej. + 

Jutro, w sobotę 14 maja o godz. S-ej w. 
premjera doskonałej sztuki Verneuil'a „Bank 
Nemo“. 
PREM]ERY W TEATRACH MIEJSKICH 
— „Pan naczelnik to ja* — w Teatrze Le- 

tnim. W sobotę 14 maja o godz. 8 m. 15 w. 
odbędzie się premiera arcywesołej kroto- 
chwili p.t. „Pan naczelnik to ja”, która otwo- 
rzy wesoły sezon letni w Bernardynce. We- 
soła komedja ta już samym swym tytułem 

  

  
wywołuje uśmiech na twarzach. A przeza- 
bawne przygody pana „Mumuche'* budzić 
będą od soboty salwy śmiechu wśród wi-    

   
  

c do Teatru Letniego znacz 
gr. do 4 zł.) Zniżki zo- 

Wejście do ogrodu bez- 

dzów. Leny m 
nie zniżone, (od 
staną utrzymane. 

płatne. 

— Sztuka Verneuil'a w Teatrze Lutnia. W 
sobotę 14 maja o godz. S-eį w. premjera 
świetnej sztuki Verneuila „Bank  Nemo*. 
Autor przedstawia tu dzieje niezwykłej karje 
ry pewnego osobnika, który z prostego gol- 
ca, dzięki przedziwnym machinacjoni swego 
przebiegłego umysłu — dochodzi do stanowi- 
ska dyrektora banku i rozwija wspaniałe in- 
teresy, oparte na „detych“ tranzakejach. 

Sztuka przywodzi na n sprawy Hanau, 
Oustrica, Kreugera i t.d. Reżyserja spoczywa 
w rękach W. Radulskiego. 

POPOŁUDNIÓWKI ŚWIĄTECZNE W BER- 
NARDYNCE 

W pierwszy dzień Zielonych Świąt, czyli 
w niedzielę 15 maja o godz. 4-ej popoł. w 
Teatrze Letnim, w ogrodzie Bernardyńskim, 
ukaże się jako popołudniówka arcywesola 
farsa „Hulla di Bulla*, która . niczawodnie 
ściągnie do Teatru tłumy żądnych Śmiechu i 
wesołości. 

Drugiego dnia Świąt, w poniedziałek 16 

    

'b.m. o godz. 4-ej po poł. po raz pierwszy 
jako przedstawienie popołudniowe po cenach 
zniżonych, ujrzymy pogodną, beztroską ko- 
medję „Dama w įedwabiach“. 

BALE 1 ZABAWY 
— W sobotę 14 b.m. w cukierni „Zielony 

Sztrall“ przy ul. Mickiewicza 22 odbędzie się 
„Dancing Towarzyski'* na cele Stowarzysze- 
nia „Opieka Polska nad Rodakami . na Ob- 

czy f * 

a 

    

   
   
žnie“. 
abawa zapowiada się doskonale. Bufet 

we własnym zarządzie. Ceny biletów 2 zł., 
akad. 1 zł. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Niewinna grzesznica. 

Hoilywood — Okręt straceńców. 
Casino — Nad ranem. 
Pan — Dziewczę z nad Wołgi. 
Stylowy — Wielkomiejskie ulice. 
światowid — Huragan. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Giną umysłowo-chorzy. — Przed kil- 

ku dniami wyszedł z domu umysłowo chory 
Szymon Romanowicz, mieszkaniec m-ka Tu- 
miłowicz i zaginął. Również zaginęła umysło 

wo-chora Aaleksandra Prokopczykówna, mie 

szkanka wsi Dziatkowszczyzna, gm. twere- 

ckiej. 

— Trup w łodzi. — Z Dzisny do- 
noszą, że rybacy polscy w pobliżu wsi 
Waniewicze wyłowili łódź, w której 
znaleziono trupa mężczyzny. Z doku- 
mentów przy nim znalezionych wynika, 
że jest to Kazimierz Sołowjew, zam. w 
Połocku. W łodzi zabitego znaleziono 
czapkę sowieckiego strażnika granicz- 

nego. Zachodzi więc podejrzenie, iż 
Sołowjew musiał stoczyć zaciętą wai- 
kę ze strażnikami sowieckimi. Zginął 
zaś od rany zadanej bagnetem. 

— FAŁSZYWE PIENIĄDZE. 
Na terenie gminy ostrowieckie (Moło- 
deczno) w ostatnich tygodniach poja- 
wiło się mnóstwo fałszywych monet 2 
i 1-złotowych. W wyniku dłuższej 05- 
serwacji zdołano wczoraj 
niejakiego Wiktora Myśleńskiego i An 
nę Niśkiewiczową, którzy na rynkach 
puszczali w obieg fałszywe monety. 
Podczas badania zatrzymani oświad- 
czyłi, że pieniądze otrzymali od nie- 
znanych im osobników, których pozna- 
i w Ostrowcu. 

— Złodzieje w szpitalu wojskowym. — 
Złodzieje dostali się do pokoju Józeia Klein- 
berga, przy szpitalu wojskowym na Antoko- 

  lu i skradli mu różne narzędzia ślusarskie 
wartości 400 złotych. 

— Porzucona garderoba. — Nieznani 
sprawcy zapomocą wybicia szyby w oknie, 
dostali do mieszkania Gnaji Gorodis i 
skradli różną garderobę damską wartości 200 
zł. Tegoż dnia w bramie domu przy ul. Zyg- 
muntowskiej skradziona garderoba została 
odnaleziona przez szeregowego I Komisarja- 
tu PP. m. Wilna. Sprawcy na widok zbliża- 
jącego się szeregowego PP. garderobę rzu- 
cili i zbiegli. Znalezioną garderobę zwrócono 
poszkodowanej. 

— ZAMACHY SAMOBÓJCZE. W celu 
pozbawienia się życia Józefa Wołejko (Ba- 
gatela 10) wypiła esencji octowej. Lekarz 
Pogotowia Ratunkowego, po udzieleniu po- 
imocy, odwiózł desperatkę do szpitala Sa- 
wicz, w stanie niezagrażającym życiu. Przy- 
czyna usiłowania samobójstwa — niesłusz- 
ne RSE © przywłaszczenie 150 zlo- 
tych. 

      

    
  

zatrzymać * 

Więcej inicjatywy 
Andrzej Gembicki, sekwestrator u- 

rzędu gminnego w Rymszanach, przy- 
właszczył pięniądze, ściągnięte od płat 
ników za podatki. Odbyło się to we- 
dług starego i wypróbowanego szabło 
nu: fikcyjny kwit płatników, a gotów- 
kę do kieszeni [Dokonawszy dzieła, 
Gembicki — lege artis — zbiegł. Tak 
zwykle bywa. 

Jedno tylko jest intrygujące. Nadu- 
życia Gembickiego wyszły na jaw je- 
szcze przed jego ucieczką i deirau- 
dant miał być już-już aresztowany. 
Ale szczęście sprzyjało mu: dał nogę, 
zanim policja przybyła. 

A gdyby tak gmina, powiedzmy, 
nieoficjalnym sposobem  przytrzymala 
go na momencik, aż do przybycia ро- 
licji? Oszczędziłoby się na listach goń 
czych, które teraz trzeba rozsyłać. 

Więcej inicjatywy, panowie. W na- 
głych wypadkach — szczególnie. 

Z SĄDÓW 
Kradzież w Wojewódzkim 
Komitecie do Spraw Bezro- 

bocia 
SPRAWCY KRADZIEŻY SKAZANI 

NA 4 LATA C. W. 

Dnia 16 stycznia r.b. o godz. 8 wieczo- 
rem do skiadów Wojewódzkiego Komitetu 
do Spraw bezrobocia zakradli się przez wy- 
jęte okno złodzieje. 

Łupem ich stała się bielizna, przeznaczo- 
na dla bezrobotnych, wartości 2200 zł. 

Po dokonaniu zuchwałej kradzieży zło- 
dzieje zapakowali zrabowaną bieliznę do 
worka i odjechali dorożką w strone ulicy 
Popowski: j i 

Przejeżdżaj ulicę Wielką, zostali 
zatrzymani p wiadowcę policji, albo- 
wiem zachowanie się ich wzbudziło pew- 
ne podejrzenie. 

Jak się okazało, byli to: Jan Rusiecki i 
Władysław Siemaszko, znani ziodzieje i wła 
myv 

  

    

   

    radzioną bieliznę odebrano, a zatrzy- 
marnych postawiono w stan oskarżenia z 
art. 587 KK. 

Dnia 11 maja rb. Sąd Okręgowy w Wil- 
nie po przeprowadzeniu przewodu sądowe- 
go uznał oskarżonych za winnych dokona- 
nia kradzieży i skazał każdego na 4 lata cięż 
kiego więzienia. 

SKAZANIE KOMUNISTÓW NA 5 LAT 
C. WIĘZIENIA 

W maju 1928 r. policja pow.  dziśnień- 
skiego dowiedziała się ze źróde! konfidencyj 
nych, że pracą wywrotową Rejonowego Ko 
mitetu Komun. Part. Zach. Białorusi w Gię- 
bokiem kieruje Chaja-Leja Krejnis. W związ 
ku z tem roztoczono nad nią obserwację i 
stwierdzono, że utrzymywała ona kontakt ze 
znanym działaczem komunistycznym, zainie- 
szkałym we wsi Osowo, gm. dokszyckiej— 
Aleksandrem Dorcem. 

Z innych źródeł dowiedziano się, że z 
Rosji przez Dokszyce przerzucono do Głę- 
bokiego literaturę komunistyczną pod ad- 
resem Krejnis. 

W toku dalszych obserwacyj stwierdzo- 
no, że Dorc jest czynnym członkiem K. P. 
Z. B. i pozostaje w stałym kontakcie z mie- 
szkańcami wsi Krykuny: Piotrem Wasiukie 
wiczem i Aleksandrem Dankowiczem, którzy 

i 1931 r. agitowali wśród młodzieży 
j, by drogą nielegalną przekraczała 

granicę do oraz że Dorc i Dankowicz 
a grup zbiegów na teren 

  

   
  

  

     
     

    

W nocy na 19 sierpnia 1931 r. patrol Kor 
pusu Ochrony Pogranicza w pobliżu wsi Ko- 

i zatrzymał 2-ch osobników, którymi 
z ię Wasiukow i Dorc. 
Nazajutrz rano, znaleziono 2 worki litera- 

tury komun. oraz kartkę, napisaną w języku 
żydowskim. 

Za 

    

    

  

ani oświadczyli, że przed dwo- 
ma cami również przynosili bibubułę 
kom. z Rosji i wręczali ją „Szymonowi. 
* Dokonana rewizja u Wasiukowicza ujaw 
niła bibułę komun. ukrytą pod słomą w sto- 
dole. 

W foku dalszych wywiadów ustalono, że 
„Szymonem', który odbierał transporty bi- 
buły, był Szymon Kapłan, u którego w cza- 
sie rewizji również znaleziono literaturę ko- 
munistyczną. Ё 

Zatrzymany Kapłan oświadczył, że za na- 
mową Krejnis przechowywał tę literaturę, za 
co był opłacany po 35 zł. od każdej paczki. 

Podczas dochodzenia Krejnis i Dranko- 
wicz ukryli się i pomimo wysłanych za nimi 
listów gończych, dotychczas nie zostali uję- 
ci. 

Dnia 11 maja rb. Dorc, Wasiukowicz i 
Kapłan stanęli przed Sądem Okręgowym w 
Wilnie, oskarżeni z art. 102 KK. 

Przeprowadzony przewód sądowy usta- 
lil całkowicie winę oskarżonych i Sąd po 
naradzie skazał Dorcza na 5 lat, a Wasiu- 

kowicza i Kapłana każdego na 4 lata cięż- 

kiego więzienia. 

POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 

— KUrUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 

    
   

(TSNKP NIN SPS TL INTO NTT ORO SESI 

Demonstracja przed Kuratorjum Szkolnem 
awan- WILNO. — Wczoraj w godzinach popo- 

łudniowych przed gmachem kuratorjum szkoł 
nego przy ulicy Wolana zebrała się grupa 
wyrostków żydowskich, urządzając — Четоп- 
strację. 

W stronę okien Kurat 
ka kamieni i wybito jedną 

    rm rzucono Kil- 
zee: 

  

  

Policja zatrzymała niextórych 2 
turników. 

Wbrew pogiosko u, że  demonstz: 
byli niedopuszczeni do НО 

‚ okazalo się, że zajsewe wywota 
ści dla celów agitacyjnych, wż: 
dedniu decyzji w sprawie matu:. 

    
     

    

    

komuni 
e w piźe- 

  

Maca i pejsachówka 
w powrotnej drodze z Genewy do Resji 
STOŁPCE. Podczas ostatniego przejazdu 

sowieckiego ministra spraw zagranicznych p. 
Litwinowa, któremu towarzyszył redaktor 
sowieckiego dziennika „Prawda”, miał miej 
sce bardzo interesujący iakt, ; : 

Znane jest ogólnie zjawisko zacietrzewio 
nej walki z religią w dzisiejszej Rosji. Wie- 
ie poświęca się temu energji, czynu i słowa, 
aby rozpoczęte dzieło jaknajdalej posunąć. 

i japoński KA 
rebyły przesypane proszkiem Katol 

sprowadzone do Polski, okazały się 

zapach nie plamt ubrania. 
KATOL tępi 

dany przez siły naukowe I uznauy 

i owadów. Katol sprzedaje się w 

UWADZE GOSPODYŃ! 
lej zabezpiecza na lato futra | 

KA PÓŁ, co stwierdza fakt ten, 

również radykalnie robactwo: pchły, pluskwy. 
о hy, mszyce na kwiatach i t.- 

chy oraz owady: kokawy| uznany jako środek najskuteczniejszy do niszczenia robactwa 
składach aptecznych i aptekach. 

Przedstawiciel H. WOJTKIEWICZ — WILNO Kalwaryjska 21. 

A przecież nie kto inny, a właśnie p. Li- 
twinow z p. Radkiem, wracając z Genewy, 

podczas przejazdu przez Polskę w czasie 

Pascuy, zaczowali swoj tradycyjny rytuał, 
mając pejsachówkę i macę, którą 

z chwilą przyjazdu do Stołpców kazali u- 

przątnąć i usunąc, nie zabierając tego ze 50- 

ba w dalszą podróż. 
— 

Inne ubrania OD MOLI wypróbowany proszek 
Iš podczas rewolucji rosyjskiej ubrania, z 

I zostały w Rosji, dopiero po upływie długich 

całe | nietkniete przez mole. Katol ma przyjemny 

rusaki karalu- 
p. W Polsce Katol jest zba- 

е   

POŻEGNANIE 

prez. Folejewskiego 
Onegdaj, w sali miejskiej przy ul. 

Końskiej odbyło się uroczyste pożegna 
nie ustępującego prezydenta Folejew- 
skiego. Sala przepełniona była przed- 
stawicielami społeczeństwa wileńskie- 
go, które w ten sposób dało wyraz 
sympatji, jaką cieszył się zawsze prez. 

  

Folejewski wśród wszystkich warstw 
mieszkańców miasta. | 

Wygłoszono szereg przemówień. W 
imieniu Rady Miejskiej przemawiał 
min. Staniewicz, w imieniu radnych ży- 
dów dr. Wygodzki. Następnie wicepre 
zydent Czyż wygłosił mowę w imieniu 
całego miasta. Zabierali również głos 
dyrektor Glattan, jako prezes związku 
pracowników miejskich, sekretarz ra- 
dy miejskiej p. Dziewicki i t.d. Wszyst 
kie mowy nacechowane były szczerą 
sympatją i podkreślały dobroć, jaką 
okazywał zawsze prezydent Folejew- 
ski,, pracowitość i oddanie całkowite 
pracy dla miasta. P. Czyż wymienił 
szczegółowo prace, jakie dokonane zo- 
stały podczas kadencji ustępującego 
prezydenta. Wkońcu ofiarowano p. Fo- 
lejewskiemu obraz, pendzla artysty ma 
larza Jamontta, wyobrażający fragment 
Wilna z widokiem na kościół św. Mi- 
chała. ! 

Prezydent Folejewski wygłosił prze 
mówienie, w którem żegnał zebranych. 
Deklamacje artystów teatru wileńskie- 
go dopełniły uroczystość. Między inne- 
mi p. Karol Wyrwicz wygłosił wiersz, 
przezeń napisany: 

Wielce Szanowny panie Prezydencie! 
Chciałbym do żalu, który dziś Cię żegna 
Dorzucić swoje słóweczko w prezencie, 
Słóweczko, które może smutek przegna.... 

To, że odchodzisz, Miły, Drogi Panie, 
Żeś zbrzydził sobie budżet, bruk, Arbony, 
Pretensje wsżystkich, gazet ujadanie, 
Słowem — zło zewsząd — frajdy z żadnej 

strony. 
To nas nie dziwi — to się może znudzić, 
A choć w aktorach masz oddane ciało, 
I w całem mieście masz też wiernych ludzi — 
Rzekłeś: „Chcę odejść!* — Trudno! — to się 

stało 

Ale z tym smutku jest słowo pociechy 
Że w Wilnie nadal pozostajesz przecie, 
Że choć Ci zbrzydły Twych poddanych 

grzechy, 
Wolisz wileńskie, niżli inne Śmiecie! 
Lecz teraz idziesz do innej gromady 
Do Sądownictwa —będziesz z drugiej strony 
Jeśli Magistrat z czemś se nie da rady, 
Będziesz z innymi mógł być oburzony! 
Gdy będziesz czekał kiedy na Arbona. 
l w tem czekaniu zejdzie Ci godzinka 
A w domu obiad gotowy ma żona, 
I na pieczyste już Ci idzie ślinka, 
Wtedy się z niczem możesz niekrępować 
Wtedy się duchem już połączysz z nami 
I wtedy możesz sobie pofolgowač, 
Krzyknąć: Cholera z temi Arbonami! 
Słowem radośnie Ci się prorokuje 
Życie w przyszłości: w sądzie i przy Żonie 
A nam choć przykro, że Cię tu brakuje 
Przy wymyślaniu — będziesz w naszej 

stronie. 

W serdecznym i miłym nastroju u- 

rana. 

K DO SADZENIA E 

„INDUSTRIA" 
(šredniowczešne) 

poleca 

ZYGMUNT MAGRODZKI! 

ę Wilno, Zawalna 11-2. Ž 

WALUTY I DEWIZY: 
Dolary 8,86 i pół-—8,88 i pół—8,84 i pół. 
Belgja 125,15—125,46—124,84. 
Holandja 361,10—360,75—360,73—359,93. 

Nowy York 8,898—3,918—8,877. 
Nowy York kabel 8,903—8,923—8,883. 
Paryż 35,13—35,22—35,04. 
Praga 26,38—26,44—26,32. 

Berlin 212,40. Tendencja niejednolita. 

POŻYCZKI POLSKIE W NOWYM YORKU: 

Dolarowa 53,75. Dillonowska 51,75. Sta- 
bilizacyjna 46,75. Warszawska 33,25. Ślą- 

płynął czas, a tańce trwały nieomal do 

bardzo plenne i trwałe 

Z dnia 12 maja 1932 roku. 

Londyn 32,80—32,85—32,99—32,67. 

Szwajcarja 174,30—174,73—173,87. 

ska 35. 

  

  

  

  

  

OFIARY 
Zamiast kwiatów na grób ś.p. Józefy But- 

* kiewiczówny na Macierz Szkolną M. Jur - 
jewiczowa zł. 5. 

*



оНОМО 
  

Losy nagrody literackiej m. Wilna 
Wczoraj dn. 12 bm. odbyło się po- 

siedzenie Sądu Konkursowego nagrody 
iiterackiej im. A. Mickiewicza. P. Prezy 
dent Maleszewski poiniormowa! czton- 
ków Sądu o wyjątkowo ciężkiej sytua- 
cji materjalnej miasta, wskutek czego 
suma, przeznaczona do nagrody zosta- 
ła skreślona z zeszłorocznego budżetu. 
Sytuacja na przyszłość nie jest wyją- 

śniona, ale można się spodziewać za- 
chowania nagrody Titerackiej, która mo 
głaby być przyznana w jesieni bieżą- 
cego roku. Uwzględniając to, Sąd Kon- 
kursowy postanowił odroczyć swe ob- 
rady do dn. 15 października, czyli do 
czasu, kiedy sytuacja co do tegorocz- 
nej nagrody zostanie całkowicie wy- 
jaśniona. 

KATASTROFA POCIĄGU SOWIECKIEGO 
WILNO. — W dniu 10 bm. ua linji ko- 

lejoweį Mińsk-Niegorełoje w pobliżu Usano- 
wa wykoleit się pociąg towarowo-osobowy. 

Ucieczka więżni 
WILNO. — Na odcinku granicznym Lin- 

kiewicze, w pobliżu osady Staniszki, przez 
jezioro graniczne przedostało się na teren 
polski 5 zbiegów politycznych, zbiegłych z 
więzienia sowieckiego v alinowce. Pod- 
czas przedostawania się przez jezioro zbie- 

Włamanie 
WILNO. — W nocy z 10 na 11 b. 

m. do cerkwi w Rykaszewie włamali 
się nieznani sprawcy, którzy rozbili 
trzy skarbonki, zabierając z nich wszy 
stką gotówkę, a następnie zrabowali 
kilka świeczników, obrusów i cały sze 

  

   

  

6 wagonów wywróciło się do rowu, grze- 
biąc Kilku pasażerów. Z pod rozbitych wa- 
gonów wyciągnięto 3 trupy oraz 8 rannych. 

ów politycznych 
gów ostrzeliwano gęstym ogniem  karabi- 
nowym, co zmusiło ich do opuszczenia łodzi 
i odbycia dalszej drogi wpław. 2 zbiegów od 

osło rany. Są to: jan Minkunow, b. nauczy 
ciel, i Piotr Grencewicz, technik fabryki „Ka- 
linin* na Białorusi sowieckiej. 

do cerkwi. 
reg innych przedmiotów liturgicznych. 

W wyniku dochodzenia jednego ze 
sprawców ujęto. jest to Bazyli Orgo- 
row, mieszkaniec wsi tymki, gm. za- 
krzewskiej. 

    

Świętokradztwo w kościele parafjalnym 
Ww BARANOWICZĄCH 

Dziś w nocy dokonano włamania do 
kościoła paraijalnego w  Baranowi- 
czach. Świętokradcy skradli z taber- 
nakuium kilkadziesiąt sztuk komunikan 
tów oraz kilka sztuk hostyj, pozosta- 
wiając na miejscu nietknięte drogocen- 

Odpówiedzi Redakcji. 
WPani Helenie Romer Ochenkow- 

skiej. List Pani, widocznie przez roz- 
targnienie niepodpisany, ale niewątpli- 
wy co do autorstwa ze względu na 
charakter pisma, stwierdzony przez 
znajomego grafologa, otrzymaliśmy. 
Zastanowiliśmy się głęboko nad uwa- 
gami, poczynionemi przez Panią na 
marginesie naszego wywiadu z Miss 
Pracującą. 

Cóż poradzimy na to, że p. Hali- 
na Wasilczykówna jest piękna, młoda 
i zgrabna? Że nosi 33-ci numer buci- 
ków? 

Oczywiście, może się to wszystko 
nie podobać Pani, ale trudno nam zro- 
zumieć, czemu przypisać oburzenie 
Pani na Miss Pracującą, skoro — wraz 
ze znakomitymi literatami: F. Lubie- 
rzynskim i ]. Kłosem — brała Pani u- 
dział w Sądzie Konkursowym i przecie 
głos Swój na nią właśnie dać musiała? 

  

Już sję ukazała w druku j jest do na- 
bycja we wszystkich  ksjęgarniach 
broszura, poświęcona sprawie obrząd- 

ku wschodniego p.t. 

NOWE FORMY 
UNJI KOŚCIELNEJ 

W POLSCE 
(DYSKUSJA W „SŁOWIE*) 

Broszura ta zawiera głosy: księży — 
JE. Arcybiskupa E, Roppa, J.E. Bp, 
U, Chomyszyna, kan, A, Abramowj- 
czą, rektora A, Dąbrowskiego, T. |. 
prof, J. Marcinowskjego, proti, dr. W, 
Meysztowicza, red, J. Urbana, T, J, 
0, Želežnjakowicza; p.p, dr. W, Char- 
kiewicza, M, Gołubiewa, posła St, 
Mackiewicza, Sz. Meysztowicza, se- 
natora R, Skįrmunta į posta S, Strof- 

skiego 

Skład główny w Księgarni św, Woj- 
ciecha w Wilnie, Cena zł, 1,80, 

Baa ® 
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re naczynie liturgiczne. Tejże nocy 
prawdopodobnie ci sami sprawcy do- 
konali włamania do sekrwi w Wielkich- 
Łukach, jednak przedwcześnie spłosze 
ni nie dokonali żadnej kradzieży. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

GŁOSY CZYTELNIKÓW 
Kinomani, (czyli ludzie opętani manją ki- 

na!) tem się różnią od zwykłych šmiertelni- 
ków, że uważają się zwykle za alię i ome- 
ge w dziedzinie filmu i ogółu zagadnień zwią 
zanych z kinem. Jest to tem łatwiejsze, że 
w chaosie otaczającym sprawy kinowe (wy- 
twórczość, fachowość, artyzm i t. p.) trud- 
no się zorjentować, czy ktoś przemawia z 
istotną znajomością rzeczy, czy poprostu bła 
guje. Na ten temat pisze nam właśnie p. 
H. S., zapytując, czy istnieje gdziekolwiek w 
Polsce uregulowane studjum  kinologiczne. 
Proszę Pana! Myli się Pan, sądząc, że t. zw. 

koły filmowe czegoś nauczą. Jak narazie 
to tylko mgławica i nabieranie na „gwia 

zdy'. Adepci „uczą się” na sławy srebrne- 
go ekranu, kończąc zwykle na paru marniut- 
kich kilkumetrażówkach. — O potrzębie stu- 
djum filmowego, z uwzględnieniem szerokie- 
go podłoża technicznego, artystycznego i t.p. 
pisać będziemy osobno. 

Że informacje, dotyczące spraw kino- 
h, są chaotyczne, świadczy kaczka o 

nierci Betty Amman. P. W. P. zapytuje 
czy to prawda. 

Nie! Jest to niesmaczny trick reklamowy, 
za który należałoby autorów takiego pomysłu 
oddać pod sąd. Pisma kinowe zdementowa- 
iy tę pogłoskę ku radości wielbicieli Betty 
Amman. 

Na pytanie p. O. T. co robi i gdzie jest 
Zotja Batycka, która miała nakręcać w Hol- 
lywood, lecz słuch o niej zaginął, odpowia- 
damy: według posiadanych przez nas infor- 
macyj, Batycka zrezygnowała z karjery fil- 
mowej (dlaczego?) znajduje się obecnie (po 
dobno) w Paryżu i o swojej eskapadzie ame 
rykańskiej milczy. 

Ta sama p. O. T. utyskuje na miernotę 
produkcji polskiej. „Przecież zastoju niema, 
jest nawet ożywiony ruch, więc dlaczego 
każdy film polski przynosi rozczarowanie?! 
— pisze p. O. T. Filmom polskim, które 
obok wielu wad wykazywać zaczynają tu i 
ówdzie zalety, poświęca również swój list 
p; EGZ 

Lecz ostatni film „„Puszcza”, sprawił partu 
E. Z. przykry zawód, to też rozgoryczony 
pisze: 

„Przerabiaczy' Weyssenhoffa należy obić, 
nauczyć czytać powieści, nauczyć istoty ki- 
nematografji i wówczas pozwolić režysero- 
wač filmy“. 

Może to i dobry sposób. Warto byłoby 
spróbować. Tad: C: 

      

   

  

   

Radjo wileńskie 
PIĄTEK, 13 MAJA 

11,58 Sygnał czasu. 
1210 Aud. dla poborowych (pogadankai 

muzyka). 
13,20 Kom. meteor. 
14,10 Program dzienny. 
14,15 1) Muzyka hiszpańska 2) Muzyka 

wesoła (płyty). 
15,05 Kom. z Warsz. 
15,25 „Film a poradnictwo zawodowe” 

— odczyt z Warszawy wygłosi dr. L. Kar- 
powiczowa. 

15,45 Koncert dla młodzieży (płyty). — 
Utwory Chopina. — Objaśnia Zofja Ławę- 
ska. 

16,20 „Toki cietrzewi i głuszców* — 
odczyt ze Lwowa wygłosi prof. R. Wacek. 

16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 
16,55 Lekcja angielskiego z Warsz. 
17,10 „Od atomu do gwiazdy* — odcz. 

wygł. dr. Stanisław Szeligowski. 
Transmisja na wszystkie polskie stacje. 
17,35 Recital fortepianowy Haliny Kal- 

manowiczówny. — wileńskiej uczestniczki 'I 
międzynarodowego konkursu im. Fr. Chopi- 
na. 

  

18,05 Recytacje w wytonaniu Haliny Ka 
mińskiej, art. dram. iitw»v Ewy Szelbug 
Zarembiny (fragmenty .: „Ecce homo'). -— 

18.20: Recital śpiewaczy Leokadji Gabsze 
wiczowej (sopran). -- Przy tottapianie A- 
dela Bayówna. 

1) Fonchinelli = Arja 20; 
2) Jotejko T. — Aria z op. ęmunt Au- 
gust' 3) Biliński — „Rozmowa, 4) Gilie* 
— „O, gdyby smutek mój”, 5) Verdi — A- 

Gioconda“ 

  

    

rja z op. „Aida*, 6) Czajkowski — „Czyś 
zapomniała”, 7) Massenet — Arja z op. 
„Herodjada“, 6) Glier — „Hej, będę żył”. 

18,50 Rezerwa. 
19,00 „Z zagadnień litewskich”. 
19,15 Przegląd prasy rolniczej krajowe; 

i zagranicznej. — Transmisja na Warsza- 
wę. 

Feljeton humorystyczny w wykonaniu 
Leona Wołłejki, art. dram. 

19,40 Program ua scbotę. 
19,45 Prasowy dziennik radjowy z Wai- 

  

  

szawy. Й 
20,00 Poga:anka muz. 3 Warsz.. 
20,15 Koncert symfoniczny z Filharmoji 

warsz. 
22,40 Komunikaty i muzyka taneczna z 

Warsz. 

SOBOTA, 14 MAJA 
11,58 Sygnał czasu. 
13,20 Kom. meteor. 
12,10 Poranek szkolny ze Lwowa. 

12,45 Audycja dla poborowy (pogadanka 
i muzyka. 

13,20 Kom. meteor. 
14,10 Program dzienny. 
14,15 1) Muzyka hebrajska 2) Muzyka 

popularna (płyty). 
15,05 Kom. z Warsz. 
15,25 „Stanisłatv August, jako zbieracz” 

— odczyt ze uwowa wygłosi dr. M. Gąba 
*rowicz. 

15,50 „Saksofon i ukulele* (płyty). 
16,10 Radjokronika z Warsz. 
16,30 „Na planecie Wenus* — odcz. z 

Warsz. wygł. dr. F. Burdecki. 
16,55 słuchowisko dla dzieci ze Lwowa. 
17,20 Koncert dla dzieci z Warszawy. 
18,00 Transmisja nabożeństwa majowe- 

go z kaplicy w Ostrej Bramie na całą Pol- 
skę. . 

19,00 Tygodnik litewski. 
19,15 Wręczenie nagród laureatom Wiel 

kiego Konkursu Muzycznego Rozgłośni Wi- 
leńskiej. 

19,30 Komunikat Wil. Towarzystwa Org. 
i Kół. Roln. 

19,40 Komunikat-sportowy z Warsz. 
19,45 Prasowy dziennik radjowy z War- 

szawy. 
20,00 
22,10 
21,55 
22,10 
22,40 

Feljeton z Warsz. 
Koncert życzeń (płyty). 
Feljeton z Warsz. 
Koncert chopinowski z Warszawy. 
Komunikaty i muzyka taneczna z 

Warsz. 
23,00 Audycja literacka poświęcona  J. 

Weyssenhoffowi, laureatowi państwowej na- 
grody i nagrody m. Warszawy. „Panicz i 
Warszulka“ — iragment z powieści p. t. 
„Sobół i panna*. Radjofonizacja Haliny Ho 
hendlingerówny. 

23,30 Muzyka tan. z płyt. 

   

  

  

Premjera! Szaleństwa ameryk. milionerów. Rozpustne życie elity New-Yorku 
Dżwiękowy 

KINO TEATR 

„HELIOS“ 
NIEWINNA GRZESZNICA 

GRAWFORD i najgł. amant CLARK GABLE. Nad prcgram: „Rewalacyjna rewia podłotków* 
Na I-szy seans Balkon 50 gr Parter 80 gr. na pozostałe seansy Balkon 70 gr. Parter od 1 zł. — 

Pocz. o godzinie 4, 6, 8 i 10.15, w dnie Ś 

Przebój sensać. erotyczny. W rol. gł. 
tascynująca, temperament. JOAN 

wiąt. o godz. 2-е!. 
  

  

DZWIĘKOWE KINO 

CGJINC 
ul. Wielka 47. Tel. 15-41. 

Ulubieniec kobiet całego Świata, niezapomniany „Ben Hani* 
w przebojowym i najlepszym filmie śpiewno-dźwiękowym RAMON NGVARRO 

ka! Tańce! Fascynująta treść! Przepychi NAD RARE © Nad program: Najnowsze aktualja dźwiękowe. 
Pocz, o godz. 4, 6, 8 i 10.15. W dnie Świąt. o godz. 2-e Na pierwszy seans ceny zniżone.   J 

W tych dniach „Gėry w piomieniach“' 

  

Dźwiękowe kino 

„PAŃ” 
dziennik Pata, 

Dziś! Przepiękny dźwiękowiecz ulubieńcem publiczno- 
ści, słynny Igo Sym i urocza Ewelina Holt w rol, gł. 

Dramat życiowo erotyczny na tle melodyjn:j ilustracji muzycznej przeplatanej przepysznym śpiewem rosyjskim i 
w wykonaniu słynnej orkiestry, Nasze aparaty dźwiękowe oddają Śpiew naturalnie precyzyjnie jak bezpośrednio 
ze sceny. Resyjskie tańce. Ciekawa treść z życia rosyjskiego Nad program: Najnowsza atrakcja Paramouniu i 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 w. 

DZIEWCZĘ Z NAD WOŁGI 

Na 1-szy seans ceny zniżone. 

  

Dzwiękowy 

Kino-Teatr 

„STYLOWY 
Wielka 36   

  
— Tygodnik Ilustrowany — nr. 10 przy- 

nosi na wstępie interesujące rozważania M. 
Borowskiego p. t. „Przemiany ideału wolno 
šci“. Ferdynand Goetel kreśli wspomnienia z 
podróży do indyj. Wacława Berenta „Szab 
la i duch* przerzuca pomost między epo- 
ką Legjonów Dąbrowskiego a współczesno- 
ścią. Stefan Kołaczkowski rozważa ' probleim 

   

  

     

    

„Aktualności Goethego'. jana Parandow- 

skiego „Dysk Olimį * przynosi Świetnie 
stylizowaną opowieść na tle dawnych 

    
   

malar- 
JA 

igrzysk w Grecji. Aktualja, recenzje 
skie W. Husarskiego, „Idee i zdarz 

składają się na rewię piór i adnień. 
Tęcza — nr. 5. Ukązał się kolejny, bo- 

gaty w treść i niezwykle ozdobny graficz 
nie numer „lęczy*. Z pośród wielkiej ilości 
ciekawych artykułów wyróżniają się: G. K. 
Chestertona — „Kraj bez uiedz (o Bol 
$ ji), R. Fenglera — „Rachunek sił”, ]. 
Kisielewskiego — „Rozmowa przed sztalu- 
gami* (z powodu jubileuszu prof. Leona 
Wyczółkowskiego), |. Błońskiego — „Fran- 
cja na zwrotnicy”, Z. Izdebskiej „Poeta 
z pod „Lazurowej strzechy”, urywki z dzien 
nika Marji Kasprowiczowej i in. 

W dziale literackim znajdujemy nazwi- 
ska G. Morcinka, Cz. Kędzierskiego, St. Wa 
sylewskiego i in. Nowy miesięcznik jest nie 
wątpliwie jednem z najciekawszych  obec- 
nie pism, a już niewątpliwie — najtan- 
szem. 

Centralnaja Jewropa — nr. 5. — W ma- 
jowym zeszycie tego ciekawego i dobrze 
redagowanego czasopisma znajdujemy m. 
in. artykuł W. Wilińskiego p.t. „Kilka słów 
o polskiej prozie” —oraz S. Kulakowskiego 
— „Drugi międzynarodowy konkurs im. Е. 
Chopina w Warszawie”. Ten artykuł koń- 
czy autor temi słowami: „W porównaniu z 
poprzednim konkursem, drugi był wyjątko- 
wo imponujący i, jeżeli w obecnych cza- 
sach można coś przewidywać, należy sądzić 

iż udziałem następnego konkursu będzie 
jeszcze większa popularność, co znowuż 
jest wspaniałą okazją do obcowania Pola- 
ków z innemi narodami na gruncie współ- 
pracy kulturalnej". 

„MAKABIADA“ 
NA EKRANIE 

Do Egiptu, Palestyny i Syrii wyjechała z 
Warszawy polska ekspedycja filmowa na cze 
le z ML Markiewiczem. Celem ekspedycji 
jest realizacja dużego filmu na tle egzotycz- 
nem. Jednocześnie sfilmowane były palestyń- 
skie zawody sportowe t. zw. „Makabiada”. 
Ekspedycja polska otrzymała wyłączne pra- 
wo zdjęć z tej imprezy sportowej. Obok eks- 
pedycji do Marokka wytwórni Boda, jest 
to druga w tym róku polska wyprawa  fil- 
mowa. (©) 
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WLEADYSLAWA 

„Rosja sowiecka w 
CENA 8 ZŁ. 

$TUDNICKIEGO 

polityce światowej” * 
STR. 196. 

w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 
  

  

Dziś! Rewelacyjny najpiękniejszy 100 proc. dźwiękowiec z Życia arystokracji Świata podziemi p. t. 

WIELISORIEJSKIE ULICE 
Wro. z. GATTY Cooper i Silva Sidne 

Potężny dramatjw 14 akt. z walk bandy 
„Al. Capone z Jackiem Djamandem. 

Nad program: Dżwięk. tygodnik (ostatnie aktual. 
świata) i dźwięk. komedja-farsa w 2 aktach. 

  

OSTATNIE DNI! 
  

Już w czwartek 19 b. m 
  

  

znacznie zostały powiększone 
 ARESORUFZA CES TZYCE RER MEIER ZE X TATSIA | 

oraz wprowadzono 211 premaj 
 REERRECZOIRZE SOBORZE IEZOFZOI KOSZE ZE WY Z PO ZYTA PE OESTE TOZZPEKE 

WZYWAMY WSZYSTKICH 
do KUPNA LOSÓW 1 

 PYROZUREWE ZOT ROOBOY AT ZOT KORZENI SOEZOZDRZYTEWO KKA ПСЫЕЬ 

Kolektura Loterji Państwowej 

„LICHTLOS“ 

Wielka 44, WILNO, Ad. Micki 

  

    
"TAU AA 

Egz. od 1888 roku 

Wypychanie ptaków 
i zwierząt 

wyprawianie skór 

RYSZARDA  ŁODZIŃSKIEGO 
przeniesiona Garbarska 1, m. 14. 
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PYYYYYVYYYYYYYYYYYYYJ 
PERS TESTAI BA GABINET 

Lekarze Kosmetyki 
REES ZYDEPY ZR ECENIE Łaczniczej 

й LJ DOKTOR «3| „Ce dlib 
Blumowicz 

choroby weneryczne, 
kórne i moczopłciowe 

wielka 21, 
tel. 921, od 9—1i3—8 

J. Hryniewiczowej 
(Wielka 18 m. 9) 

został przeniesiony 

na ul. Mickia- 
wieza 1 m. 11       W. Z. P. 23. 

WAAAAAAAAASARAAAMAAAI SJ) 

L r MM 
Kosmetyka RIDE IIA PO RES ESI 

zu POsady 
6 A B | N E PFYYYWYYYYYYYYYTYYYVT. 

Racjonalnej Maitresse 
kosmetyk lIde Ia az 

une place pour Vėtė 

sze S , ояю 
A eu exigenie © © 

МЁСЪ.!ЕП'С:Ъ:_!::;Ц \Еоппе Žo Oterty w 

в 

Ciągnienie 1 klasy 25 Loterji Państw. 
 ZAZZRAREOZNOCROCEAE KYRA, | 

W obecnej 25 Loterji Państwowej (Jubileuszowej) 

  

    

     

     

POKÓJ 
wszelkie wygody, do 
wynajęcia, — Wileńska 
32 m, 5. 

POKO] 
słoneczny z kuchnią i 
ładnym widokiem na 
og ód do wynajęcia dia 
semotnych, Zarzecze, 
Biały: Zaułek 7. 

  —- 

wygrane | 

POKÓJ 
umeblowany do wyna- 
jęcia. Dąbrowskiego 10. 
Wiadomość u portjerki, 
zh RAA RADANARAĄ 204, 
Li 

Kupno 
1 SPRZEDAŻ 

KLASY 

iewicza 10. 

2 

Roczne kursy 

Tanio sprzedam 
dwa tolwarki 50 ha w 
okolicy Wilus, 300 

piełęgnowania iwy-w pobliżu Bieniakoń./ 
Jakóba Jasińskiego IQ. <howania dzisci 

    

przy ul. Mickiewicza m. 15. 
22 — 5 polecają wy- » 

„ kwalifikowane KUPIĘ 
higjenistki oraz fotel - wózek 

pielęgniarki -wycho” į 
wawczynia do ma- 16 AT 
tych dzieci, . Sekretar- 
jat czynny codziennie 
(oprócz świąt) w godz. BULDOGI w 
Sal e szczenięta do sprzeda- 
Aka A ana, Jia po 100 zł. Oglą- 
UDE" dać codziennie od godz. 
Letniska 15 do 16, ul. Zygmun= 

towska Nr. 22 m. 4. 
  SEWERA L 

Na Wa aa R WC Ik 
miesiące 

szukam da Różne 
LETNISKA REGON RPARIERE 

z całodziennym utrzy- ""YVYYSVYVYYYYYYYYYVT 
MAniEM W SOSNOWYM mmm name 
Jesie nad brzegiem Osoba 
Wifi lub jeziora. Po- zasługująca na popar- 
żądane bliżej Wilna. cje prosi o pomoc pie* 

Olerty do Administra- niezną na. wykupienie 

cji „Słowa* pod „J. K.* maszyny z drogi owi 
PME Potrzeba jej 45 zło- 

LETNISKO tych. Poleć: "Tove Pań 
blisko Wilna, las, Wilja Św. Wincentego a Paul 
łódź, urocze położenie Ofiary przyjmuje Adm. 
Infor. w red. „Stowa“ „Słowa* dla М. Sz. 

  

  

  

B parterowy murowany 0 3-ch 
om dużych pokojach do sprzedania 

na rozbiórkę. Oglądać od godz. 16—18 
codziennie, Mickiewicza 32. 
Wiadomość u dozorcy. 
  Urodęc i: 5 je, dosko- 

uali,sodówieża, asawa PZL 

Jej skazy i braki, Masaż 7, C0SkOn4 SE Paa 
kosmetyczny twarzy, "em. i zen RA 
Masaż ciała, elektrycz- 7ukuje ak y AE TC 
ny, wyszezuplający (pa- do starszych panienek, 

nie). Nstryski „Horrac- Wymagania skromne 
na” wtdtng prot, Spub- Adres w redakcji. 

. Vyndnie a o 
łupież.  Indywidnalne —————-ESDTAN 

dobiereaie kosmstyków FORTEPIAN 

do każdej cery, Ostat- okazyjnie — sprzedam 

mie zdobycie kosmety- bardzo tanio, ul. Kra- 

ki racjonalnej. kowska 34 m, 1. 
Cedzienuje cd g. 10—% 

W. Z.P: G 

  

    

  
  Г 
W Ieūski Bpėlėz. Syndykai Rolaitų 

Wilno, Zawalna 9. 
poleca po cenach najniższych 

ULE, MIODARKI, WĘŻE, 
PODKURZACZE, MASKI 
i inne przyrządy pszczelarskie 

Lia członków Tow. Pszczelarskiego 
rabat 

BA 

m 

    
  

S. BEREZOWSKI. 

„Partbilet ar. 77777. 
— Ježeli nie zgodzicie się tam pra 

cowač, odniesiecie mi skierowanie. 
— A gdzie miešci się „rabkop“? 
— W instruktorskim oddziale do- 

wiecie się. 
Borys wołno schodził 

kich, granitowych schodach. 
Przyjął go łysy obywateł w aksa- 

miitnej kurtce. Słysząc, że ma przed 
sobą agronoma,, ucieszył się bardzo. 

— Doskonale! — zaśmiał się, za- 
cierając ręcę. — Bo widzicie, nasz 
„табкор“ та iermę mleczną za De- 
miewką, mamy tam 400 krów i ogro 
dy warzywne, hodowla ptactwa — sło 
wem całe gospodarstwo. Potrzebuje- 
my człowieka, któryby tem pokiero- 
wał, układał plany, pilnował. Muszę 
przyznać, że obecnie jest wszystko w 

bardzo złym stanie, mielibyście więc 
ciężkie zadanie.... 

— Tego się nie boję, chętnie się 
podejmuję. 

— Tak, tak, dacie sobie z tem ra- 
dę!— znów zaczął zacierać ręce, roz- 
radowany wielce, — Jeżeli się decy- 
dujecie, to piszcie podanie, a ja to za- 
raz załatwię. ' 

— Ą warunki opłaty?... 
— Ach, tak, warunki... Pensja 250 

rubli, na wyjazdy diety i koszta po- 
dróży, 5 rubli diety, pozatem książecz 
ka żywnościowa grupy A. Można też 
postarać się o obiad w stołówce „,rab- 
kopu“, ale to już detale... 

po szero- 

    

    
   

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

— Najważniejszem dla mnie jest 
mieszkanie. Obecnie mieszkam w ho- 
telu. 

— Doskonale.... Co płacicie za nu- 
mer? 

— Trzy ruble. 
— Dostaniemy dla was ulgę 50 

proc... To będzie wam dogadzało?   

Macie tam światło i opał. 
— Tak, zgadzam się. 

— Więc przychodźcie jutro o tej 
porze, pojedziemy do fermy. Przede- 
wszystkiem trzeba uporządkować go- 
spodarstwo mleczne. a jutro każę 
przygotować wszystkie papiery dla 
was. A co do książeczki żywnościo- 
wej... czy jesteście kawalerem? 

— Nie, żonaty. 
— A więc na dwie osoby... Dowi- 

dzenia. Cieszę się, że tę sprawę poru- 
Szymy trochę i wszystko się ułoży. 
Bo teraz znaleźć agronoma z takiemi 
Świadectwami jak pana, to niełatwa 
rzecz! 

I Borys został agronomem — in- 
struktorem kijowskiego „rabkopu”. 

— Znów powodzi mi się doskona 
e! Wszystko idzie, jak po maśle! A 
nieprzyjemności chyba nie można się 
spodziewać, skąd? Ani mów na kon- 
ferencjach nie będę wygłaszał, ani na- 
zwisko moje nie zwraca już uwagi. 
Drobne kółko, pracujące, jak tysiące 
innych, nie zwróci niczyjej uwagi. A 
gdybym spotkał kogoś, kto znał zmar 
łego Nikolskiego, to czy jeden Nikol- 
ski na świecie? 

Zajdę teraz na pocztę, może coś 
będzie dla mnie! Od tylu lat nie mia- 

łem listu od nikogo, jak dziwnie jest 
oczekiwać na list od kogoś bliskiego 
i... kochanego... 

Jakże miło jest oczekiwać listu od 
kogoś. 

List jest dowodem pamięci, myśli. 
Ale Oła może napisać tylko przez 
wdzięczność za to, co dotąd dla niej 
zrobił. 

„Tego nie chcę!'* — oburzył się na 
tę myśl. — Wyobrażam sobie jej list. 
Szanowny Andrzeju Michajłowiczu! 
Niema już Andrzeja Michajłowicza! A 
i szanować go niema za co! Taki so- 
bie awanturnik i nic wigcej!“. 

Nachylił się do okienka: 
— Do Borysa Ogniowa listów nie 

ma? 3 
„Zaraz spojrzy na mnie ten staru- 

szek przez okulary, zmęczonemi i nie- 
chętnemi oczyma i odpowie machi- 
nalnie: „niema!“ I poco on tak długo 
przerzuca te listy? Budzi płonne na- 
dzieje w czekającym!” 

Staruszek przerzucał koperty, na- 
gle zatrzymał się i zapytał: 

— Borys? 
— Tak. 

Na półeczkę upadła duża koperta. 

Borys wziął ją do ręki, własnym 
oczom nie wierząc. 

„Jest list!?.. Już napisała odpo- 
wiedź?.... Tak ,to jej charakter pisma 
— pamiętam go z podania do „Medi- 

nu“. i ten śmieszny karteluszek, któ 
ry przypięła do łóżka że „zajęte”... — 
Charakter pisma wyraźny i stanow- 
czyż. Czyżby jej charakter był taki 

Drukarnia „Słowa* 

x 

BBWOTĘ. sej 

4 w Wilnie, 
ь 

Ъ 

+ # 

X S 
„„Wróblewsć 

sam? A robi wrażenie bezbronnego i 
słabego stworzenia!“. ` 

Szybko szedł w stronę „Władimi- 
rowskiej Górki*, by móc w samotno- 
ści przeczytać pierwszy list od kocha 
riej dziewczyny. : 

Ostrožnie rozdart kopertę. 
„Kochany Borysie! 

Największą przykrością jest dła 
imnie wasz wyjazd. Wyjechaliście i w 
pośpiechu pisany Wasz list jest dla 
imnie pełen tajemniczości i niedomó- 
wień. Mam wrażenie, że znalazłam się 
w jakimś obcym kraju, wśród ludzi 
mówiących nieznanym ni językiem. 
Ot, np. przed chwiłą był u mnie Soro 
kin, który prosił napisać do was, przy 
sposobności, że on bardzo żałuje, że 
nie porozmawialiście .z nim przed wy 
jazdem. Może nie potrzebowalibyście 
wówczas wyjeżdżać. Pozatem, niezrozu 
miałem dla mnie jest, diaczego zawia- 
damia was, żebyście się o mnie nie nie- 
pokoili, bo wszystko pozestanie po 
dawnemu. Sorokin wprawił mnie w je 
szcze większe zdziwienie, niż Wasz 
list, który ucieszył mnie bardzo, jeko 
dowód- waszej pamięci, nawet w 
chwili nagłego wyjazdu. (»becnie nie- 
ma mowy o przeniesieniu się do Kijo 
wa, dopiero z „Wuzu' možna się prze 
nosić, to znaczy, kiedy będę na pierw 
szym kursie, a więc po !ecie. Smutno 
mi, że nie możemy się zolkaczyć. U- 
cieszyłam się jednak, że dla was nie 
jestem obcym człowiekiem tak samo, 
jak wy dła mnie. Uważam was za 
przyjaciela i nie mogę mysleć o was 
obojętnie.... 

Zamkowa 2. 
      

Ja pracuję dużo i uczę się. Kiedy 
wasz brat wyzdrowieje, napiszcie do 
mnie znowu. Listy wasze bę lą miusia- 
ły mi zastąpić nasze przyjac.elski: roz 
mowy w ogródku. Smut mi bez was 
a ta Ida dokucza swemi uwagarni! 

Nie zapominajcie  „inkubatorszy” 
Oli. 

VIII 
Borys czytał po kilka razy te pro- 

ste, a tak miłe jego sercu słowa. Cie- 
Szył się, że jego ucieczka, dzięki do- 
bremu sercu Sorokina, nie odbiła się 
fatalnie na losie Oli. 

Rozjaśniło się w sercu Borysa i 
radość wstąpiła w niego przy pierw- 
szych słowach listu: „Kochany Bory- 
sie”. Jak miłą, jak subtelną dziewczy- 
ną była Ola! Teraz mógł z całą ener- 
gją i spokojem zabrać się do nowego 
dzieła, które rzeczywiście nie było łat- 
we. 

Powrócił mu dawny spokój, ener- 
gja i pewność myśli. Uzyskał wszy- 
stkie potrzebne papiery i wskazówki 
obejrzał z łysym jegomościem mlecz- 
ne gospodarstwo. Przejrzał zapasy pa- 
szy, obory, rozpytał szczegółowo © 
wydajność mleczną krów, sprawdził 
działalność centryfugi i powydawał 
pierwsze rozporządzenia. 

Potem spędził kilka godzin w kan 
celarji „rabkopu'*, omawiając z głów- 
nym zarządzającym stan gospodar- 
stwa i. plan na najbliższą przyszłość. 
Zażądał przeprowadzenia kilku konie- 
cznych reform. Zarządzający Naum 

Ginzburg wysłuchał z wielkiem zacie- 
kawieniem sprawozdania Borysa. 

gdzieś dalej, choć i 

— Bardzo mi się podoba wasze 
podejście do rzeczy. Ale, jak wiecie 
pewne formalności są konieczne, — 
Złóżcie piśmienne sprawozdanie, a my 
rozpatrzymy je na zebraniu zarządu.., 

— Ale to przeciągnie sprawę... 
— Bynajmniej. Zaczynajcie waszą 

robotę, jąk chcecie, a ja w tym tygod 
niu zatwierdzę wasz plan na zebraniu. 
Macie tu papier. 

Wyjąt z szuflady plikę szarego pa 
pieru. ' 

— Jeżeli będziecie potrzebowali 
więcej, weźmiecie stąd, ale napiszcie 
wszystko jak najprędzej. Plan wasz 
bardzo mi się podoba. Jeżeli da się 
przeprowadzić, — będę bardzo rad. 

— Wykonanie tego planu nie zale 
ży jedynie od was i ode mnie, ale i 
od pracujących na iermie, od ich sto- 
sunku do pracy. 

— O tem pomówcie z pełnomocni- 
kiem związku „sowrobotników', towa 
rzyszem Pienkinem, on pracuje w od- 
dziale wyrobu masła, niech on pomo- 
że wam przycisnąć robotników i za 
pędzić ich do pracy. Mamy tam mi- 
łych chłopców i bardzo dbają o swo 
je posady na termie. Zawsze tu u nas, 
pod Kijowem, lepiej karmią, niż 

my dosyć dać 
nie możemy!.. Teorja to nie prakty- 
ka! — zaśmiał się. 

— Więc można grozić zwolnie- 
niem z posady? 

— Nie radziłbym, mogą wyniknąć 
przykrości. Niech lepiej pełnomocnik 

ich przyciska i nastraszy, jemu za to 
nic nie grozi. 

Redaktor w z.: Witold Tataczyński. 
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