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POLSKA a HITLER Groźn 
W Lacarno Polskę, Niemcy i Fran- 

cję rerezentowałi Skrzyński, Strese- 
mann, Briand. Wszyscy trzej„już nie 
żyją. Znamy Brianda, jako ministra, 
który przed wojną podniósł zaopatrze- 
nie armji w pociski z kilkudziesięciu 
do 1500 na działo. Znamy go jako mi- 
nistra-cywiła, który rozwijał i popierał 
plan genjalny strategiczny, uderzenia 

przez półwyscp bałkański. Znamy go 
jako człowieka, który konając, szeptał 
zapiektemi usty wyrazy: Boulogne, Sa- 
loniki, Verdun, — wizje frontów, kosz- 

‚ 1 obawy o Francję. Je- 
także był 

        

sierach Stresemana' czytamy w je- 
go liście do kronprinza, datowanym 24 
października 1923 r. przed powrotem 
tegoż z Holandji do Niemiec: „Wasza 

Cesarska okość zobaczysz swą Oj- 
czyznę, którą jako członek dynastji pa- 
nującej, znałeś w majestacie potęgi, zo 
baczysz ją teraz jako ofiarę zaburzeń 
wewnętrznych i gwałtów, zbiedniałą i 
nędzną“. Ale w takimże liście do kron- 
prinza ilustruje Stresemann swoją poii- 
tykę: „Wasza Cesarska Wysokość. 
Kto zna dzieje Steina i Hardenberga 
(politycy pruscy, początek XIX w.) ten 
wie, że nie podnosi się narodu, nie 
przygotowuje się tego podniesienia 
zapomocą fanfaronady i brzękania sza- 
blą*. Wreszcie trzeci anioł pokoju, trze 
ci aktor dramatu z Locarno pomiędzy 
Francją, Niemcami a Polską, śp. Alek- 
sander hr. Skrzyński. Pisze o nim Stre- 
semann w tychże świeżo wydanych 
„Papierach”, że w dniu podpisania u- 
kładów w Locarno był błady ze złości, 
że swej złości nie potrafił ukryć. Nie 
dziwimy się temu. W Locarno zaczęła 
się ta polityka Stresemann-Briand, któ- 
ra polepszając stosunki francusko-nie- 
mieckie, jaknajsilniej pogarszała sto- 
sunki polsko - niemieckie, która za po- 
kojowość stosunków francusko - nie- 
mieckich, płaciła zaburzeniem stosun- 
ków niemiecko-polskich. 

Przypomnijmy sobie raz jeszcze 
politykę Stresemanna. Chciał on zbli- 
żenia z Francją, a odwet chciał wyko- 
nać przedewszystkiem na Polsce. Spra- 
wę polską przeznaczył dla zaspokoje- 
nia ambicyj niemieckich, załagodzenia 
żału i upokorzenia Niemiec po przegra- 
nej wojnie, dla wyprowadzenia naro- 
<du z depresji. I on Stresemaan, wybrał 
ten front również nie dlatego, aby był 
to front dła Niemiec najważniejszy, 
lecz dłatego, że był to front najsłabszy. 
Polska miała sowiety na karku. Polska 
jest w tragicznem położeniu geo-poli- 
tycznem. Co znaczyła Stresemanowska 
*ormuła „pokojowej rewizji granic”. 
Aby ją dokładnie zrozumieć, pomyśl- 
my o tem, co działo się w dniach po- 
przedzających wielką wojnę.  Austrja 
zmuszała Serbję do ustępstw, w prze- 
konaniu, że się uda ten konilikt zloka- 
lizować, że Europa przestraszy się wi- 
dma wojny. Europa się wtedy nie prze- 
straszyła. Otóż pokojowa rewizja gra- 
nic, jest to rachuba na to, że o ile w 
dniu 1 sierpnia 1914 r. Europa nie 
przestraszyła się widma wojny, to te- 
raz się przestraszy, że pacyfizm euro- 
pejski w konflikcie polsko-niemieckim 
pracuje przeciw Polsce, a Polska ma- 
jąc sowiety za sobą, nie zdecyduje się 
na samodzielną wojnę z Niemcami i 
przy wielkim nacisku ze strony Nie- 
miec i przy przyjacielskich radach 
Francji, w końcu końców... ustąpi. 

Polityka Stresemanna była więc dla 
nas polityką niebezpieczną. Ale bądź- 

<obądź niebezpieczeństwa tej polityki 
stępiały dwa względy: 1) współpraca 
Niemiec z Francją. 2) Odciąganie przez 
Francję Niemiec od współpracy poli- 
tycznej z Sowietami. W systemie Stre- 
semann-Briand, Polska była tylko re- 
asekuracją Francji, a Sowiety tylko re- 
asekuracją Niemiec. 

Polityka š. p. Brockdorti-Rantzau 
w sposób znacznie. brutalniejszy na- 
Stawała na interesy polskie. Ta poli- 
tyka parła do współpracy z Sowietami. 
Ta polityka nie mówiła do Jego Ce- 
sarskiej wysokości, że trzeba się wy- 
strzegać brzękania szabelką. 

Uważam za szczęśliwy polski los, 
że do władzy w Niemczech dochodzi 
człowiek, który przeciw polityce Stre- 
semana na wszystkich wiecach się an- 
gażował, a polityki Brockdorfi-Rantzau 
uprawiać nie może. Człowiekiem tym 
jest Hitler. 

     

  

O HITLERZE. 
W scharakteryzowaniu Hitlera wy- 

tęczy mnie znakomicie p. senator Ko- 
zicki, który w trzech zajmujących ar- 
tykułach w „Gazecie Warszawskiej” 

zajął się kandydatem na dyktatora Nie- 
miec. 

W ten wtorek 26 kwietnia p. Ko- 
zicki pisał: 

Okazuje się, że Hitler jest człowiekiem u- 

miarkowanym i mającym poczucie odpowie- 

działności, skoro nie poszedi lekkomyślnie 

na wojnę domową, która kosztowaiaby wie- 

le ofiar i wyrządziłaby Niemcom niepoweto- 

wane straty nazewnątrz. 

A więc Hitler jest człowiekiem ro- 
zumnym. Ale oto daleko ciekawszy by: 
następny artykuł p. Kozickiego p. t. 
„Sir Henry Deterding i Hitler“, w kt6- 
rym p. Kozicki sugeruje, že naita anty- 
sowiecka popiera Hitlera, že Hitler to 
przedewszystkiem anty - komunista, 
przedewszystkiem przeciwnik Sowie- 
tów. 

Być może, że wiadomości o Deter- 
dingu zaczerpnął p. Kozicki wyłącznie 
z sowieckiego źródła. Ale nawet pomi- 
mo pochodzenia tej wiadomości ze 
szpalt „Izwiestij“ i „Prawdy, ten ar- 
tykuł p. Kozickiego wydaje się nam 
o całe niebo bliższy prawdy, niż baj- 
durzenia innych gazet, że Hitler jest 
subsydjowany przez Sowiety i temu 
podobne bzdury. 

Co więcej! Pod piórem endeka, p. 
Kozickiego, wygląda to wprost nad- 
zwyczajnie, stanowi to niesłychany po- 
stęp na łamach endeckiej gazety: Oto 
p. Kozicki twierdzi, że nienawiść tego 
Niemca Hitlera do Polski nie jest u nie- 
go rzeczą najgłówniejszą, że ten Nie- 
miec ma coś ważniejszega na widoku! 
— Mianowicie walkę z Rosją. 

Jaki wniosek wyprowadza p. Kozic 
ki z tego faktu, że Hitler jest bardziej 
antysowiecki, niż antypolski. 

Oto, że czemprędzej trzeba Hitlera 
zniszczyć; 

Wobec nowych Niemiec, które po trakta- 

cie wersalskim w wieku XX, dały przykład 

odbudowy swych Su, podobny do tego, jaki 

oglądano po Tylży, w wieku XIX-tym, jest 

tymo jedna i jedyna rozumna polityka: ich 

wzrastającej sile przeciwstawić siłę państw 

przez nie zagrożonych. Wszystko inne jest 

złudzeniem lub abdykacją. 

Dziś, kiedy Niemcy są rozdarte walką 

wewnętrzną (bo socjaliści będą bronili 

swych pozycyj, mając potężną organizację 

i duże środki), gdy są osłabione przez kry- 

zys gospodarczy, można się im łatwo prze- 

ciwstawic. rołożenie jednak będzie się z cza- 

sem zmieniało na ich korzyść. 

Nie należy się dziwić temu rozu- 
mowaniu. Ludzie tacy, jak pan Kozic- 
ki, na głowie mają jakby drugą czasz- 
kę żelazną, którą jest przekonanie, że 
Niemcy po to istnieją, aby czyhać na 
Polskę, że Polska poto istnieje, aby 
miał kto tępić Szwabów. I dlatego, aby 
przebić, aby przełamać tą czaszkę że- 
lazną, i dostać się do zdrowego roz- 
sądku, trzeba bardzo podniesionym gło 
sem powiedzieć: 

Polska wykonała w stosunku do 
Niemiec cały swój program terytorja:- 
ny. Od Niemców więcej nie chcemy a- 
ni jednej piędzi ziemi. Z Niemcami mo- 
żemy sobie życzyć tylko i wyłącznie 
dobrych stosunków sąsiedzkich. 

Niemcy przesuwają swój proces de- 
mograficzny w stronę zachodu. Spra- 
wa polska, Pomorze, Śląsk, są to dla 
Niemiec sprawy 0 dziesięciorzędnem 
znaczeniu. Jedynie świadomość, że 
Polska jest frontem najsłabszym, 
wypchnęła te dziesięciorzędnego dla 
Niemiec znaczenia sprawy na plan 
pierwszy w agitacji wiecowej. 

Spoglądając na mapę Europy, wi- 
dzimy każdą w niej granicę obciążoną 
realnemi antagonizmami. Najmniej re- 
alne, a najwięcej iluzoryczne antagoni- 
zmy widzimy na  polsko-niemieckiej 
granicy. 

Porozumienie polsko - niemieckie 
stanowiłoby w Europie siłę, z którą ka 

żdy musiałby się liczyć. My mamy naj- 
większą po francuskiej w Europie ar- 

mję, Niemcy mają najpotężniejszy po- 
tencjał wojenny. Nasz sojusz z Fran- 
cją ułatwia nam dążenie do stworzenia 
środkowo - europejskiego — trójpań- 
stwowego porozumienia, którego zada- 
niem będzie jednocześnie: pokój Eu- 
ropy i obrona Europy. 

W chwili obecnej stoimy na zakrę- 
cie dziejowym. Jest to jedna z takich 
chwil, o których się później pisze: 
stracona okazja. Jest to chwila wdzię- 
czna dla manewru dyplomatycznego, 
który powinien mieć na uwadze, że 
Hitler polityki Stresemana prowadzić 
nie chce, a Brockdorifa-Rantzau nie mo 
że. Oczywiście, że dojście do władzy 
Hitlera może się równie dobrze prze- 
ciw Połsce obrócić. Lecz nie powinniś- 
my do tego dopuścić. Cat. 
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y zamach bombowy w Szanghaju " 
podczas defilady wajsk japońskich 

NOWE ZAOSTRZENIE SYTUACJI NA DALEKIM WSCHODZIE-—SPRAWCA 
ZAMACHU UJĘTY.—WYBITNE OSOBISTOŚCI OFIARAMI ZAMACHU. 
LONDYN. PAT. Sytuacja w Szang- 

haju ułegła siinemu zaostrzeniu, wsku- 
tek rzucenia przez jakiegoś Koreań- 
czyka bomby w parku Hong-Kew w 
czasie japońskiej parady wojskowej. 

Bombę rzucono w miejscu, w któ- 
rem stała generalicja japońska, przyj- 
mując defiladę, w otoczeniu przedsta- 
wicieli władz japońskich. Poseł japoń- 
ski w Charbinie Shigehitsu został bar- 
dzo ciężko zraniony i stan jego budzi 
poważne obawy. Generałowie Shiro- 
kawa i Ujeda ulegli również ciężkie- 
mu poranieniu. Także konsul generalny 
Japonji w Szanghaju i szereg innych 
oficjalnych _ przedstawicieli odnieśli 
rany. 

SZANGHAJ. PAT. — W uzupet- 
nieniu wiadomości o zamachu bombo- 
wym w Szanghaju, donoszą, że wśród 
rannych znajduje się admirał Nemura. 
Wojsko japońskie otoczyło natych- 
miast kordonem park Hong-Kew i do- 
konano rewizji wśród publiczności. Po 
pewaym czasie aresztowano osobnika, 
podejrzanego o dokonanie zamachu, 0- 
raz siedmiu Chińczyków. Wojsko z tru 
dem zdołało przeszkodzić zlinczowaniu 
przez wzburzony tłum sprawcy za- 

machi. 
Wypadek ten poważnie wpłynie na 

perspektywy pokoju na Dalekim 
Wschodzie, chociaż wywołany został 
przez Koreańczyka. Fakt, że zbrodni 
dokonano w Szanghaju w chwili, gdy 

istniała nadzieja, że dojdzie do zawie- 
szenia broni, może w wysokim stopniu 
podniecić japońskie koła wojskowe. O- 
bawiają się, że reakcja japońska będzie 
bardzo gwałtowna. 

SZANGHAJ. PAT. - Korespondent 
Reutera, który w czasie wybuchu bom- 
by znajdował się obok generałów ja- 
pońskich i cudem tylko uniknął šmier- 
ci, podaje, że minister Shigemitsu por- 
wany został siłą wybuchu w górę. Gdy 
po upadku na ziemię nadbiegła pomoc, 
Snigemitsu broczył cały krwią. 

Twarz konsuła generalnego Murai 
była zmasakrowana tak, iż trudno go 
było rozpoznać. Sanitarjusze japońscy 
z podziwu godną zimną krwią, torowali 
sobie drogę wśród 20-tysięcznego tłu- 
miu widzów, opanowanych paniką. O- 
bandażowali oni natychiniast nogi po- 
sła Shigemitsu, celem zapobieżenia 
zbyt wielkiemu upływowi krwi. 

Admirał Nomura utracił oko. Leka- 
rze obawiają się, że posłowi Shigemit- 
sie trzeba będzie amputować nogę. 

W szpitału pozostanie on około 4 
miesięcy. Stracono nadzieję na urato- 
wanie Kawabaty, wybitnej osobistości 
japońskiej. 

SPRAWCA ZAMACHU... 
LONDYN. PAT. — Z Szanghaju 

nadchodzą dalsze szczegóły zamachu 
botabowego. Jako sprawcę zamachu a- 

Spotkanie „grubej piątki” 
za dwa tygodnie 

KOMUNIKAT DELEGACJI 
BRYTYJSKIEJ 

GENEWA. PAT. — Delegacja bry- 
tyjska ogłosiła komunikat następującej 
treści: 

Dziś po południu w Bessinges, w 
siedzibie genewskiej Stimsona, miała 
miejsce pod przewodnictwem Mac Do- 
nalda rozmowa pomiędzy głównymi, 
przebywającymi w Genewie delegata- 
mi rządów amerykańskiego, brytyjskie 
go, irancuskiego i włoskiego. Uznano 
za pilne wznowienie rozmów już na- 
wiązanych między szefami delegacyj, 
rozmów, które rozwijały się pomyślnie, 
lecz które musiały być przerwane ze 
wzgłędu na niemożliwość powrotu do 
Genewy w tym tygodniu premjera Tar- 
dieu. Projektuje się wznowienie tych 
narad za 15 dni. Ścisła data wyznaczo- 
na zostanie w ciągu 48 godzin. 

Powyższy komunikat, który jest 
pierwszym o odbytych rozmowach, wy 
wołał tu żywe zainteresowanie. Pod- 
kreśli należy, że inicjatywa tego ze- 
brania wyszła od Mac Donalda, który 

też zaprosił poszczegółnych delegatów, 
podczas gdy Stimson ograniczył się 
do użyczenia swego pałacit. 

STAN ZDROWIA TARDIEU 
PARYŻ. PAT. — W stanie zdrowia Tar- 

dieu zmiany niema. Naogół stan jest zada- 
walłniający. W ciągu dnia dzisiejszego po 

południu Tardieu pracował jak zwykle. 

TEMĄTY KONFERENCYJ GE- 
NEWSKICH BRUENINGA 

GENEWA. PAT. — Kanclerz Bruening 

wyjechał w piątek do Berlina. 

BERŁIN. PAT. — „Deutsche Aligemeine 

Ztg.“ dowiaduje się, że w czasie pobytu kan- 

clerzą Brueninga w Genewie, omawiany był 

m. in. projekt stałej obsady stanowiska 
przedstawiciela Rzeszy w Radzie Ligi. Mię- 

dzy inneini rozważana była kandydatura by- 

łego ministra spraw zagranicznych Curtiusa. 

Wabec braku poparcia, od kandydatury tej 
odstąpiono. Wymieniany był również amba- 

sador niemiecki w Madrycie hr. Welczek.— 

rrzedstawicielem Niemiec na sesji majowej 

ma być sekretarz stanu von Buełow, 

  

Gubernator Merkis 
KLAJPEDA. PAT. — Gubernator 

Merkis udzielił korespondentowi Elty 
wywiadu w sprawie akcji przedwybor- 
czej, oświadczając, że wszelkie zamie- 
szania i ekscesy wynikają z prowoka- 
cyjnego zachowania się Niemców, dą- 
żących wszelkiemi siłami do utrzyma- 
nia swej dotychczasowej pozycji w 
Kłajpedzie. 

Głosy prasy niemieckiej o rzeko- 
mych represjach, stosowanych wzglę- 
dem Niemców przez władze litewskie, 
są nieprawdziwe — oświadczył Merkis 

gdyż niema żadnych ograniczeń ani 
zebrań przedwyborczych, ani wolności 
prasy. 

Gubernator Merkis wyraził nadzie- 
ję, że nowy sejmik będzie współpraco- 

Proces Rity 
LWÓW. PAT. — W piątym dniu procesu 

Gorgonowej pierwszy zeznawał świadek nad 
komisarz P. P. Frankiewicz, który krytycz- 
nej nocy, po zawiadomieniu władz bezpie- 
czeństwa o morderstwie, prowadził pierwsze 
dochodzenia wstępne. 

Świadek ten zeznaje obciążająco dła о- 
skarżonej, stwierdzając, że władze policyjne, 
po zbadaniu wszystkich ewentualnych mo- 
żliwości, ustaliły na miejscu na podstawie 
zebranych poszlak i dowodów, że sprawczy- 
nią morderstwa mogła być jedynie Gorgo- 
nowa. 

W czasie zeznań świadka doszło do kil- 
kakrotnych incydentów między przewodni- 
czącym a obrońcą na tłe interpretacji prze- 

  

oskarża Niemców 
wał z rządem litewskim, wykazując do 
brą wolę i zrozumienie interesów kra- 
ju. Zdaniem gubernatora, usunięcie 
boettchera położyło kres konszachtom 
władz kłajpedzkich z rządem Rzeszy. 

BÓJKI NĄ WIECACH 
KŁAJPEDA. PAT. — Na zebraniu 

przedwyborczem Volkspartei, w czasie 
przemówienia Krausego, Litwini zażą- 
dali, aby przemówienia były wygłasza- 
ne w języku litewskim. Doszło do bój- 
ki. Niemcy, śpiewając „Deutschland ii- 
ber alles, wyrzucili z sali 20 Litwinów 
przyczem 5 z pośród Litwinów odnio- 
sło ciężkie rany. Policja zajście zlikwi- 
dowała. 

Gorgonowej 
pisów procedury, w wyniku których przewo- 
dniczący udzielił obrońcy upomnienia. W od- 
powiedzi na to obrońca odwołał się do try- 
bunału. Przewodniczący zarządził przerwę, 
po której ogłosił uchwałę trybunału, zatwier- 
dzającą stanowisko przewodniczącego w tej 
sprawie. 

Następnie przesłuchano świadka Zotję O- 
piełową, która zabrazowała stosunki rodzin- 
ne, panujące w domu Zarembów. Z kolei 
składał zeznania komisarz policji Respond, 
który wraz z nadkomisarzem .Frankiewiczem 

  

"brał udział w dochodzeniu wstępnem. Ze- 
znania jego pokrywają się mniej więcej z ze- 
znaniami nadkomisarza Frankiweicza. 

resztowano młodego Koreańczyka Yun 
hokitsu, liczącego lat 25. 

Aresztowano równeż siedmiu Chiń- 
czyków, jako rzekomych jego współni- 
ków. Wszyscy aresztowani trzymani są 
w japońskiej głównej kwaterze wojsko 
wej, gdzie prowadzone jest śledztwo. 

Stan niektórych ofiar jest bardzo 
ciężki, zwłaszcza. posła Shigemitsu, 
który ma jedną nogę zupełnie zdruzgo- 
taną i generała Shirokawy, który jest 
bardzo poważnie ranny w głowę. Po- 
zatem gan. Ujeda ranny jest w nogę, 
a admirał Nemura lekko ranny w gło- 
wę. 

PARYŻ. PAT. — Według ostatnich 
informacyj, zaaresztowany w Szangha- 
ju sprawca dzisiejszego zamachu bom- 
bowego jest członkiem partji niezawi- 
słości Korei. Przy aresztowanym zna- 
leziono drugą bombę, której nie zdążył 
jeszcze rzucić, będąc zmuszony rato- 
wać się ucieczką. Na terenie koncesji 
francuskiej aresztowano drugiego Ko- 
reańczyka, podejrzanego o współudział 
w zamachu. Właściwym inicjatorem 
zamachu, którego władze policyjne 
skrupulatnie poszukują, jest członkiem 
tymczasowego rządu koreańskiego Liu 
Pei, zamieszkałym w koncesji francus- 
kiej. Wśród ciężko rannych znajduje 
się również prezes związku rezyden- 
tów japońskich w Szanghaju Kawaba- 
ta oraz sekretarz tego związku. 

PARYŻ. PAT. — W paryskich sie- 
rach politycznych tematem ożywio- 
nych rozmów jest dziś zamach, doko- 
nany w Szanghaju, którego ofiarą pa- 
dło kilku przedstawicieli wyższych 
nie sprawiła wiadomość, że główny ne 
władz japońskich. Szczególne wraże- 
gocjator rozejmu ze strony japońskiej 
Shigemitsu jest ciężko ranny. Już sam 
ten fakt może wpłynąć na zerwanie ro- 
kowatfi. 

Jak wiadomo, genewska dełegacja 
Japonji zatelegrafowała wczoraj wie- 
czorem do Tokjo treść rezolucji, wpro- 
wadzającej na żądanie Japonji popraw 
ki w warunki rozejmu. Rezolucja ta nie 
jest więc nieprzychylna dla Japonii. 

Zamach w Szanghaju może jednak 
skomplikować kwestję rozejmu oraz 
postawić Ligę Narodów wobec nowych 
trudności. Tutejsza ambasada japoń- 
ska ogranicza się do oficjałnego OŚ- 
wiadczenia, że zamach w Szanghaju 
nie powinien wpłynąć na zerwanie ro- 
kowań rozejmowych, jednak dła wszys 
tkich jest jasnem, że sytuacja może u- 
lec poważnej zmianie. 

WZBURZENIE W TOKJO 
TOKJO. AT. — Wiadomość o za- 

machu w Szanghaju wywołała w całym 
kraju niebywałe wzburzenie. Spodzie- 
wane w dniu jutrzejszym podpisanie 
układu rozjemczego ulegnie w związku 
z zamachem opoźnieniu. 

MIN. ZALESKI POWRÓCIŁ 
DO GENEWY 

WARSZAWA (tel. wł.). Dziś w pią- 
tek przybył do Warszawy na tygo- 
dniowy pobyt min. Zaieski. 

Po konferencji z Marszałkiem 
Piłsudskim i premjerem Prystorem 
z końcem przyszłego tygodnia min. 
Zaleski odjedzie z powrotem do 
Gęnewy. 

—— 

ECHA ZAJŠCIA 
W BUFECIE SEJMOWYM 
'Pos. E. Kleszczyński unie- 

winniony 
WARSZAWA (tel. wł'), W końcu lu- 

tego Sąd Grodzki w Warszawie ska- 
zał p. E. Kleszczyńskiego na areszt 
bezwzględny, za znieważenie posła 
M. Niedziałkowskiego podczas głoś- 
nego zajścia w Bufecie Sejmowym. 

Webec tego że p. Kleszczyński nie 
otrzymał wezwania na tą rozprawę, 
Sąd Grodzki w dniu wczorajszym roz- 
patrywał tę sprawę ponownie i w rezul- 
tacie wydał wyrok uniwinniający -po- 
sła Kleszczyńskiego. 

W motywach zostało powiedziane, 
że policzek wymierzony  posłowi 
Niedziałkowskiemu był reakcją na 
ciężką zniewagę osobistą. 

SENSĄCYJNE SZCZEGÓŁY 

sprawie zabójstwa 
dyr. Koehiera 

W toku dalszego dochodzenia, pro- 
wadzonego przez warszawski urząd 
śledczy w sprawie zabójstwa, dokona- 
nego na osobie generalnego dyrektora 
zakładów żyrardowskich, Gastona Ba- 
dina-Koehlera, wyszło na jaw, iż zabój 
ca, były urzędnik tychże zakładów, ju- 
lian Blachowski, zaniedbywał się od 
paru lat w pracy. 

Począ wo, przed kilku łaty, B. na 
terenie Żyrardowa, cieszył się dużą 
popularnością. Piastował godność pre 
zesa tamtejszej Rady Miejskiej. 

Po niejakim czasie Blachowski za- 
czął się upijać i powoli tracił na opi- 

nii. 
Doszło wreszcie do tego, iż usunię- 
go z prezesury. 
Bezpośredni przełożony  Błachow- 

skiego, dyr. Waśkiewicz, zwracał się 
kilkakrotnie do naczelnego dyrektora, 
Koehlera, z wnioskiem o usunięcie B. 
z posady. 

Dyr. K. jednakże, co ustalają prze- 
słuchani świadkowie, miał się temu 

sprzeciwić, biorąc pod uwagę dawniej 
sze zasługi Blachowskiego, jego 
wpływ na masy i t. p. 

Blachowskiego pozostawiono z tem 
jednak, że dano mu inną pracę, odse- 
parowując go od reszty kolegów, w 
tym celu, by nadal nie wywierał de- 
moralizującego. wpływu. 

B. zatrudniony był w biurze przy 
porządkowaniii kartotek. Prace te wy 
konywał w osobnym pokoiku. 

Po paru tygodniach B. znów zaczął 
się zaniedbywać. Zjawiał się w biurze 
w stanie pijanym. 

Ostatecznie, w wyniku narad dyr. . 
Waśkiewicza z gen. dyr. Koehlerem, 
uchwalono powierzyć  Blachowskiemu 
sporządzanie list płacy robotników. 

B. jednak nie potrafił wywiązać się 
z tych obowiązków. - Listy płac zawie- 
rały wiele niedokładności. 

Z kolei dyr. Waśkiewicz znów zwra 
cał się do š. p. Koehlera o zwolnienie 
niepoprawnego urzędnika, lecz K. był 
zdania, by Blachowski został w Żyrar- 
dowie na posadzie, chociażby miał nic 
nie robić. : 

Zachowaniem swojem — jak to u- 
stala obecnie dochodzenie  policyjno- 
śledcze — B. wywoływał . zgorszenie 
wśród pracowników na terenie zakła- 
dów żyrardowskich. 

Wreszcie dyr. techniczny, Waśkie- 
wicz, wezwał do siebie Blachowskiego 
i rozmówił się z nim. 

B. miał oświadczyć: 
— Niech mnie pan zwolni! ja tu 

dłużej nie wytrzymam, Proszę tylko o 
dobre świadectwo, bym mógł gdzieś 
dostać zajęcie. 

Wszystkie raporty w sprawie Bla- 
chowskiego przesyłał Waśkiewicz na 
pismie dyr. Koehlerowi, przyczem na 
meldunkach odnotowywał każdorazo- 
wo: „zatrzymač“, „przydzielič“, ,„Wy- 
płacić" i t. p. 

Ostatecznie poradzono Blachow- 
skiemu, by przeniósł się do Warszawy, 
gdyż w Żyrardowie jest skompromito- 
wany. 

B. zażądał za 3 miesiące zgóry i 
sumę nałeżną wypłacono mu. 

Dodatkowo jeszcze B. domagał się 
zapłaty za urlop, który zasadniczo je- 
mu się nie należał. I tę kwotę wypła- 
cono mu, lecz w innej formie, nie pod 
postacią urlopu, by nie stwarzać pre- 
cedensu dla innych pracgwników.. 

Dalej Blachowski podjął również 
przypadającą na jego rzecz sumę z ka- 
sy przezorności i mimo danego zobo- 
wiązania, mieszkania nie zwolnił. Prze 
niósł się do Warszawy, już po zredu- 
kowaniu, a równocześnie zatrzymał so- 
bie lokal w Żyrardowie. 

B., zapytany dlaczego zabił Koehłe- 
ra, skoro ten był względem niego ży- 
czliwie usposobiony, odpowiedział: 

— „Bezpośrednich powodów 0so- 
bistych nie miałem. Z tego jednak, co 
się działo w Żyrardowie i z tego, co 
słyszałem, wyrobiłem sobie o dyrekto- 
rze Koehlerze opinię, jako o złym i 
szkodliwym człowieku. Dlatego go zgła 
dzilem“... : 

Stwierdzono, że B. działał indywi- 
dualnie. 

Poza jednostronnem scharaktery- 
zowaniem osoby zabójcy przez pewną 
grupę świadków, napływają zeznania, 
rzucające jaskrawe światło na zaognio 
ne stosiinki, panujące w zakładach ży- 
rardowskich wśród sfer  pracowni- 
czych. : 

Śledztwo w sprawie Blachowskie- 

go prowadzone jest pod nadzorem wi- 

ceprokuratora Fiirstenberga. B. odpo- 
wiadać będzie przed sądem zwykłym. 
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List pasterski ks. Prymasa Polski 
(W STRESZCZENIU). 

J. Em. August Kardynał Prymas 
Hłond, wydał obszerny list pasterski o 
zasadach moralnych Państwa, datowa- 
ny z Gniezna, w dniu święta św. Woj- 
ciechą 23 kwietnia. ]. Em. ksiądz Kar- 
dynał Prymas stwierdza na wstępie, że 
opatrzność Boża przywróciła nam nie- 
podległość w chwili, gdy wszędzie roz 
począł się kryzys Państwa. Przyczyna 
tego zjawiska tkwi w fałszywej filo- 
zofji państwowej i błędnych  doktry- 
nach politycznych, niezgodnych z isto- 
tą państwa i z naturą ludzką. jeżeli 
w takich czasach urządzamy tu na swo 
ich prastarych sadybach własne nie- 
podległe władztwo, to zachodzi pyta- 
nie, czy naród nasz zdobył już prawdę 
0 państwie, czy docenia moralne zagad 
nienia życia państwowego, czy ma su- 
mienie państwowe, czy kieruje się ety- 
ką w życiu państwowem i czy sięga 
do wiecznych źródeł życia i postępu. 

POCHODZENIE PAŃSTWA I WŁA- 
DZE PAŃSTWOWE 

Państwo wywodzi się z natury ludz 
kiej, w której tkwi wrodzona  skłon- 
ność do łączenia się w większe zespo- 
łu dła celów bezpieczeństwa i porząd- 
ku publicznego dła postępu i rozwoju. 
Będąc potrzebą natury ludzkiej, Pań- 
stwo jest nakazem owego odwiecznego 
zakonu moralnego, który Stwórca wlał 
w serce człowieka, które nazywamy 
prawem przyrodzonem. ,„A ponieważ 
żadne społeczeństwo nie może istnieć, 
jeżeli ktoś nad wszystkimi władzy nie 
sprawuje, któraby skutecznie pobudza- 
ła jednostki do wspólnych cełów, jest 
rzeczą oczywistą, że zespołom ludzkim 
jest koniecznie potrzebna naczelna wła 
dza, wypływająca z tego samego zako 
nu bożego, z.którego społeczność po- 
chodzi“. (Leon XIII Encyklika, Immor- 
tale Dei). W tem znaczeniu Kościół 
uczy, że Państwo i władza od Boga 
pochodzą. 

PAŃSTWO NIE MOŻE BYĆ ANI 
ATEISTYCZNE, ANI BEZBOŻNE 

Państwo nie może nie uznawać w 
swem życiu Stwórcy, z którego woli i 
prawa się wywodzi, a który jest Pa- 
nem zarówno jednostki, jak i społecz- 
ności, czyli Państwo nie może być ate- 
istyczne, nie może się rządzić jakgdy- 
by Boga nie było, lecz powinno Boga 
czcić i religję szanować. 

Tem podstawowem założeniem ró- 
żni się zasadniczo nauka Kościoła od 
zeświecczonet idei o Państwie... Skut 
ki tej laicyzacji Państwa są takie, że 
chwieja się ustroje społeczeństw, bo 
zabrakło im trwałych podstaw. Poli- 
tyka sprowadziwszy społeczeństwo z 
drogi Bożej, wtrąciła je w nieład, bez 
wyjścia. ‚ 

Nauka katolicka glosi, že prawo Bo 
że obejmuje wszystko, jednostki, ro- 
dziny, narody i państwa i że dlatego 
także wszelkie zbiorowe ustroje ludu 
wspierać się pawinny na Bogu, co w 
żaden sposób nie ubliża ich powadze... 

ŹRÓDŁO I NORMY ETYKI 
° PAŃSTWOWEJ 

Państwo jest od Boga, ale nie jest 
Bogiem, a więc nie jest źródłem prawa 
obyczajowego, nie stwarza moralno- 
sci, ani nie ustanawia jej normy, lecz 
czerpie-przepisy etyczne i odpowie- 
dzialność moralną z tego samego za- 
konu, z którego płyną jego władza i 
uprawnienia. Przyrodzone prawo mo- 
ralne i dekalog, obowiązują państwo 
w tej samej mierze, co jednostkę i ro- 
dzinę. 

Państwo więc niema mocy upraw- 
niania nieetycznych czynów, czyli zło 
nie staje się moralne i dozwolone 
przez to, że go dopuszcza do Państwa, 
albo że się je popełnia z ramienia, lub 
na rzecz Państwa. Dlatego też racja 
stanu i dobro Państwa są najwyższem 
prawem Państwowem, nie bezwzględ- 
nie, lecz w granicach i przy zachowa- 
niu prawa Bożego.. 

   

  

Państwo nie stoi poza etyką, tak 
jak nie stoi po nad nią, albo jest etycz- 
ne jeśli szanuje i popiera prawo Boże, 
albo jest nieetyczne, jeśli to prawo 
gwałci i zaniedbuje. 

SUWERENNOŚĆ PAŃSTWA I GRA- 
NICE JEGO WŁADZY. 

Zwierzchnicza władza państwowa 
jest suwerenna bo jej i tylko jej przy- 
sługuje najwyższe prawo rządzenia 
Państwem i kierowania jego sprawami 
niezależnie od innych czynników we- 
wnętrznych czy zagranicznych. 

Nie jest atoli wszechwładzą, ani 
bezwzględnie integralną. Powinna bo 
wiem być wykonywana nie w dowol- 
nym zakresie, ani w sposób arbitralny, 
lecz zgodnie z celami i dobrem Pań- 
stwa, a pozatem jest ograniczona przy 
rodzoneini prawami jednostek, rodzin, 
prawami innych państw, w szczególno 
ści uprawnieniami Kościoła. 

Klęską dla idei państwowej musi 
skończyć się sprowadzenie obywatela 
do biernego świadka życia państwowe 
go, do płatnika, nie mającego wglądu 
w to, co się z groszem publicznym 
dzieje, do niewolnika zaprzągniętego 
przymusowo do państwowego rydwa- 
nu... 

Zbrodnią jest używać obywateli, 
ich mienia i życia, jako tworzywa do- 
świadczalnego, do niepotrzebnych eks- 
perymentów ustrojowych, co jest tem 
potworniejsze, jeśli chodzi o chęć urze- 
czywistnienia mrzonek doktrynerskich, 
lub form życiowych, szkodliwych dla 
ogółu, przeciwnych naturze ludzkiej i 
prawu Bożemu, jak się to najjaskrawiej 
dzieje w Bolszewiji. 

Państwo w pojęciu chrześcijańskiem 
nie powstaje na grobach jednostek, 
lecz składa się z wielkich, świadomych 
obywateli, jako społeczność, która się 
swym członkom przeciwstawia, dla ich 
dobra istnieje. Nie jest ono antytezą 
jednostki, lecz uzupełnieniem jej pry- 
watnego bytu... 

Ta idea Państwa, pojętego jako 
naturalne środowisko rozwoju jednost 
ki, powinna być jednym z dogmatów 
świadomości obywatelskiej... 

Nie jest wreszcie rzeczą Państwa 
występować w roli przedsiębiorcy w 
tych wypadkach, w których bez krzyw 
dy dla życia państw. można pozosta- 
wić przedsiębiorstwa w rękach obywa- 
teli. W pewnym wypadkach będzie mo 
że musiało Państwo otwierać z koniecz 
ności własne zakłady przemysłowe, aie 
naogół Państwo, nie jest uprawnione 
wszystko zagarniać, wszystko wchła- 
niać, monopolizować, secjalizować. 

STOSUNEK PAŃSTWA DO RODZINY 

Tak, jak Państwo, ale jeszcze przed 
powstaniem pierwszego Państwa, wy- 
łoniła się z tej samej przyrodzonej ko- 
nieczności rodzina. Ma ona swe nie- 
zniszczalne prawa do bytu wprost od 
Stwórcy. Te prawa stanowią dziedzi- 
nę wyłączoną z pod władzy państwo- 
wej... Wymierzanie jakichkolwiek cio- 
sów. w jej prawa, spoistość, w jej świę 
tość i pełnię życia, jest. robotą graba- 
rzy i zbronią przeciw naturze... 

Niesłychanemu gwałtowi dokona- 
neimu па prawach rodzicielskich ró- 
wnałby się państwowy monopol i przy 
mus szkolny, na mocy którego dzieci z 
katolickich rodzin byłyby  zniewolone 
pobierać naukę w szkołach szerzących 
obojętność religijną, uprzedzenie do 
Kościoła, zasady niezgodne z wiarą i 
etyką katolicką.... 

STOSUNEK DO INNYCH PAŃSTW 
Mimo swej suwerenności jest na- 

czelna władza państwowa ograniczona 
na terenie międzynarodowym prawami 
innych państw i względami na ogólne 
dobro łudzkości.... Niczem  nieuzasad- 
niona jest owa egoistyczna polityka 
międzynarodowa, która bez żadnego 
względu na cudze prawa mogła... nie- 
pokoić inne państwa, szantażować je, 
krzywdzić, zawojowywać.... 

PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ 

Na mocy ustanowienia Boskiego, 
Kościół nie podlega władzy państwo- 
wej i nie wychodzi z prawa państwo- 
wego, ani swego bytu, ani swych u- 
prawnień. 

O tem, jak należy rozumieć nieza- 
wisłość Kościoła od Państwa, pisze 
Leon XIII w przytaczanej już Encykli- 
ce o chrześcijańskim ustroju państwo- 
wym w tych słowach: Bóg rozdzielił 
zawiadywanie ludzkością między dwie 
władze: kościelną i państwową; jed- 
nej powierzył Bóg sprawy boskie, jed- 
nej — sprawy ludzkie... Istnieje zatem 
ścisłe rozgraniczenie zadań Kościoła 
od raństwa: zadaniem Państwa są do- 
czesne sprawy obywateli, zadaniem 
zaś Kościoła, troska o dobra duchowe i 
o wieczne cele ludzkości... Mamy w 
ten sposób na tym samym obszarze 
dwie władze. Obie pochodzą od Bo- 
ga, choć w różnych sposób; nie mogą 
więc z sobą być sprzeczne, ale się uzu- 
pełniają... 

Nie jest rzeczą Kościoła dążyć do 
władzy politycznej, sprawować rządy 
w Państwie i domagać się udziału w 
jego administracji. 

Gdyby jednak władza państwowa 
ustawami niesprawiedliwemi, krzyw- 
dzącemi i niesłusznem postępowaniem 
naruszała przyrodzone prawa obywate 
lii rodzin, gdyby deptała moralność 
publiczną, lub poniewierała wiarę i 
prawo Boże, mógłby się Kościół do 
niej zwrócić z Chrzcicielowym  zaka- 
zem: „Nie godzi się'.. 

WSPÓŁPRACA PAŃSTWA Z KOŚCIO 
ŁEM 

Normalnym stosunkiem między Ko- 
ściołem a Państwem jest zgoda i współ 
praca. Niczem nie można uzasadnić 
poglądu, jakoby Państwo nowoczesne 
nie mogło utrzymywać stosunków z 
Kościołem... Psuje się ten dobry stosu- 
nek, gay Państwo ogranicza swobodę 
noscioła i utrudnia mu jego posłanni- 
ctwo. Nigdy to korzyści Państwu nie 
przysparza. 

NATOŁICKA KARNOŚĆ OBYWATEL 
SKA. 

Może żaden inny naród nie. umić tak 
jak my, ocenić ogromu dobrodziejstwa 
Bożego, jakiem jest właśne Państwo. 

Na czoło zaś powinności obywatel- 
skiej wysuwa się posłuszeństwo i sza- 
cunek, zasadzające się na prawie przy 
rodzonem, z którego władza państwo- 
wa bierze swój .początek. Katolik jest 
obowiązany zachowywać należyty sto- 
sunek do prawowitej władzy, bez 
względu na przyjętą w Państwie for- 
mę rządu i bez względu na to, w czy- 
jem ręku spoczywa władza. Wolno ато 
lii należy ubiegać się w drodze legal- 
nej o rządy uczciwe i katolickie. 

Drugim nakazem katolickiej wier- 
ności obywatelskiej jest posłuch dla 
sprawiedliwych praw i rozporządzeń 
państwowych. Ustawa, czy rozporzą- 
dzenie nie, staje się etyczne i .sprawie- 
dliwe przez to tylko, że je uchwalają i 
wydają ciała ustawodawcze, lub wła- 
dze do tego powołane. jeżeli bowiem 
nie mają na celu rzeczywistych potrzeb 
Państwa i dobra ogólnego, jeżeli gwał 
cą przyrodzone prawa jednostek i ro- 
dzin, jeżeli wkraczają w prawa Kościo- 
ła, a nawet sprzeciwiają się prawu Bo- 
żemu, to mimo, że powstają w sposób 
prawem! przewidziany, są nieetyczne i 
niesprawiedliwe. W tym względzie po- 
winni członkowie rządów i ciał usta- 
wodawczych pamiętać 0 przestrodze 
Pisma św.: „Biada tym, którzy ustana- 
wiają prawa niesprawiedliwe... 

Za katolicki stosunek do zagadnień 
życia zbiorowego powinien polityk ka- 
tolicki być zawsze gotów ponosić z 
godnością wszelką odpowiedzialność. 
Tej stanowczej postawy oczekuje od 
katolików w polityce Kościół, wymaga 
dobro i honor kraju, bo za czyjąż spra 

_ wą, jeżeli nie przez katolików, zapanu- 

je duch Chrystusowy w polityce Poł- 
ski katolickiej?... 

UDZIAŁ KATOLIKÓW W ŻYCIU 
PAŃSTWOWEM 

Kościół nie uprawia polityki, bo 
nie jest to jego zadaniem. Ale Kościół 
nie nakazuje katolikom udziału w poli- 
tyce, owszem, zachęca ich i wzywa 
do czynnego udziału w życiu państwo- 
wem. Wszak nie jest do pomyślenia, 
aby, zwłaszcza w krajach katolickich, 
życie publiczne miało się stać wyłącz- 
ną, lub niemal wyłączną dziedziną kół 
liberalnych i wolnomyślnych i aby ta 
mniejszość miała stale rządzić katoli- 
kami w duchu im obcym i przeciwnym 
ich najgłębszym przekonaniom. Stano- 
wczo powinien atoli katolik odmówić 
udziału w życiu politycznem i ustąpić 
ze stanowiska publicznego, gdyby je- 
go współpraca równała się przyzwole- 
niu na czyny wyraźnie nieetyczne. 

Ideałem obywateli katolików i dzia 
łaczy politycznych powinno być dalej 
uzdrowienie życia politycznego z przy 
war, które je doprowadziły do opłaka- 
nego zdziczenia. Klęską dzisiejszego 
życia publicznego jest nienawiść, która 
dzieli obywateli państwa na nieprzeje- 
dnane obozy, postępuje z przeciwnika- 
mi politycznymi, jak z ludźmi złej woli, 
poniewiera ich bez względu na god- 
ność człowieczą i narodową, zniesła- 
wia i ubija moralnie. 

Wkońcu J. Em. ks. Prymas wska- 
zuje na wzniosłość chrześcijańskiej fi- 
lozoiji państwowej, szczytnej pod 
względem moralnym, korzystnej dla 
państwa zgodnej z istotą człowieka. 

Polityka polska taka będzie, jaki bę 
dzie nasz pogląd na Państwo, jaka bę- 
dzie nasza etyka życia publicznego 
wśród ogólnego przesilenia państwo- 
wości i kryzysu sumienia publicznego. 
Polska powinna być wzorem chrześci- 
jańskiego Państwa, godną cząstką po- 
wszechnego królestwa Chrystusowego 

  

pod opiekuńczym płaszczem Najśw. 
Maryi Panny, Królowej Korony Pol- 
kiej i za wstawiennictwem naszych 
świętych Patronów. 

  

Sensacyjny proces 
DRUGI DZIEŃ Procesu. 

Drugi dzień procesu Drożyńskiego prze- 
niesiony został za inną salę rozpraw, znacz- 

  

W środowym numerze „Słowa* ukazał 

się artykuł p. Wysza p.t. „Króciutka historia 

Bibljoteki'. Do artykułu tego zakradło się 

kilka nieścisłości, wymagających sprostowa- 

nia. Stwierdzić mianowicie należy, że obję- 

cie przez Instytut Naukowy do Badań Euro- 

py Wschodniej obecnie przez niego zajmo- 

wanych w gmachu Biblioteki im. Wróblew- 

skich lokali, nastąpiło w zupeinem porozu- 

mieniu z dyrektorem tejże Bibljoteki p. Ry- 

glem. — Ustąpienie p. Rygla ze stanowi- 

ska dyrektora _ Bibljoteki _ Wróblewskich, 

spowodowane było faktem, że p. Rygiel od 

kilku już lat powołany był na stanowisko 

dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w War- 

szawie. Początkowo łączył te dwa stanowi- 

ska kierownicze, jednak rzecz prosta, że na 

stałe, mimo, znanej swojej energii, nie mógł 

pozostać dyrektorem dwóch  bibijotek, w 

dwóch różnych miastach. — Następca p. Ry- 

gla na stanowisku dyrektora Bibijoteki im. 

Wróblewskich, prof. Koschnieder jest nietyl- 

ko znakomitym lingwistą, lecz byłym wieło- 

letnim urzędnikiem Uniwersyteckiej  Bibijo- 

teki we Wrocławiu. 

Również z powodu wczorajszego sprawo- 

zdania ze środy literackiej musimy zazna- 

czyć, że redakcja „Słowa'* głęboko ceni i sza- 
nuje te niepospolite walory, które znamiono- 

wały pracę sceniczną pani Wysockiej i przy- 

kro byłoby nam, gdyby feljetonowy charak- 

ter tego sprawozdania mógł wywołać jakie- 

kolwiek nieporozumienia. 
A рач 

  

Konterencja rozbrojeniowa 
Dyskusja w komisji morskiej 
GENEWA. PAT. — Komisja mor- 

ska konferencji rozbrojeniowej rozpo- 
częła dyskusję nad zagadnieniem, czy 
okręty linjowe stanowią broń ofenzyw- 
ną, czy też defenzywną. 

Dyskusja wykazała daleko idącą 
rozbieżność zdań, gdyż zależnie od 
swej sytuacji i od charakteru posiada- 
nej iloty, niektóre państwa uważają 
wielkie okręty linjowe za broń wybit- 
nie ofenzywną, podczas gdy inne są 
zdania, że jest to broń wyłącznie 0- 
bronna. To ostatnie stanowisko zaj- 
muje przedewszystkiem delegacja ame 
rykańska, której reprezentant oświad- 
czył, że okręty linjowe są obroną bar- 
dziej skuteczną i mniej kosztowną, a- 
niżeli nawet fortyfikacje nadbrzeżne. 

W tym samym duchu wypowiedzia 
ły się delegacje japońska, wielkobrytyj 
ska i australijska. Wręcz przeciwne sta 
nowisko zajęły delegacje Włoch, Hisz- 
panji i Niemiec. 

Delegat niemiecki - powoływał się, 
jak zwykle, na postanowienia traktatu 
wersalskiego. Odpowiadając na aluzje, 
uczynione przez delegata francuskiego 
do niemieckich pancerników t. zw. kie 
szonkowych, delegat niemiecki zaprze- 
czył, aby okręty te były zbudowane dla 
celów agresywnych. Niemcy były zmu 
szone do budowania tego rodzaju okrę 
tów w ramach przyznanego iin tena- 
żu, gdyż stanowi to dla nich jedyny 
sposób, aby nie znałeźć się bezbronne- 
mi wobec potężnych fot. 

Zacięta bitwa pod. Charbinem 
POWSTAŃCY CHIŃSCY WALCZĄ Z ODDZIAŁAMI JAPOŃSKIM; 
LONDYN. PAT. — Dziś dopiero 

nadchodzą wiadomości o zaciętej bit- 

wie, jaką w ciągu całej środy prowa- 

dziło wojsko japońskie przeciwko pow 

stańcom chińskim, operującym pomię- 

dzy Charbinem a stacją Pograniczną, 

bliskc granicy syberyjskiej. Powstańcy 

nieuznający nowego rządu madżurskie 

go, zajeli miasto Hajlin i przerwali w 

tem miejscu linję kołejową. 

Powstańcy liczyli 6 tysięcy ludzi, 

doskonale wyekwipowanych, posiada- 

jących tanki i aparaty do gazów trają- 
cych. Japończycy odnieśli kompietne: 

zwycięstwo, zajmując z powrotem Haj- 

lin. Powstańcy wycofali się w popło- 

chu, pozostawiając na miejscu 200 za- 

bitych oraz pociąg pancerny. 

——T 

Kwinto zamierzał uciec jachtem 
WARSZAWA. PAT. — Prasa podaje, iż 

śledztwo w sprawie aresztowanego bankiera 

    

BEZROBOCIE W AMERYCE. 
NOWY YORK. PAT. — Według oświad- 

czenia przewodniczącego Federacji Pracy 

Greena, liczba bezrobotnych w Stanach Zje- 

dnoczonycąh doszia do 7.956 tysięcy. Jako 

środek zaradczy Green zaleca wprowadzenie 

5-dniowego tygodnia pracy. 

W WARSZAWIE 
nie większą rozmiarami od wczorajszej. 

Najważniejszym świadkiem, 0 którego 
wczoraj toczono bój, jest p. Boetherowa, a- 

ktorka, ° 
Poznałam Korczyńską w lutym 1931 roku 

podczas objazdu kraju razem z Ordonką. Bar 
dzo ją polubiłam. W rozmowach pytałam 
się, czy ma rodzinę. Powiedziała, że ma 
narzeczonego studenta. Pytam, czy pisze do 
niej. Owszem — odrzekła, Oczekuję listu. 
List ten otrzymała. Oczekiwała go w Lubli- 
nie i była bardzo zadowolona, że go zoba- 
czy. Zatrzymaliśmy się w hotelu. Podczas 
rozmowy telefonicznej, dowiedziała się od 
jego siostry, że jednak nie przyjedzie. Była 
zmartwiona. Czy kochasz się w nim? — py- 
tałam. 

Tak, ale on mnie męczy swoją zazdro- 
ścią — odpowiedziała. 

— Sędzia: Czy mowiła, że ją Drożyński 
bił? ; 

— Nie. 
— Ao tem, że zrywa z nim? 

— Przedstawiła mi go, jako narwanego 
warjata. że boi się go i odczuwa lęk pod- 
czas objazdu. Po nocach nie sypiala, pali- 
ła światło. Raz w nocy wpadła do numertt 
kolegi, krzycząc, że coś ją dusi. Nie wiem, 
czy to było z przepracowania, czy ze zde- 
nerwowania. 

— Czy mowila podczas 
wała z Drożyńskim? 

— Mówiła krótko. Ciągle zrywali ze sobą 
i wracali. 

— lle wówczas zarabiała? 
— 30 zł. dziennie, przejazd i hotel. 
— (o robiła z pieniędzmi? 

— Wysyłała je do domu. Mówiła mi przy 
tem, że mamusia kupiła jej lisa. 

Adw. Drobniewski: — Czy wiedziała pa- 
ni, że groziło jej macierzyństwo? 

— Nie mówiła tego. 
Adw. Nowodworski: 

— Czy Korczyńska mówiła, dlaczego Dro 
żyński chciał zabrać jej pierścionek? 

tourneć, że zer- 

Kwinto wydobywa na jaw coraz bardziej 

sensacyjne szczegóły. jak się okazuje, Kwin- 

to nabył 4-masztowy jacht zagranicą, któ- 
rym miał uciec przez Gdańsk do Airyki. — 

Statele ten, już całkowicie wyekwipowany 
do dalekiej podróży i zaopatrzony w żyw- 

ność, czekał tylko na właściciela. Obecnie: 

władze starają się ustalić nazwę statku i ob- 

łożyć go aresztem. 

  

zabójstwo tancerki 
— Dlatego, że pochodził od OQstrowskie- 

c. 

> Sędzia Komorowski: 
— Czy pani, słysząc jak Korczyńska: 

skarżyła się, że Drożyński zabije ją, nie py- 
tała za co? 

— Nie, a może nie pamiętam. 
— Czy mówiła Korczyńska, że Drożyń- 

ski wykręca jej ręce z zazdrości? 
— Tak. 
Adw: 
— «zy Korczyńska była wesoła, zalotna? 
— Nie było na to czasu podczas objazdu. 
Obrońca: 

. — Czy pytała ją pani, czy kocha Drożyń- 
skiego? $ 

— Kochala go bezwzglednie. 
— Adw. Drobniewski: — Jak to okre- 

ślała? 
— Korczyńska mówiła mi: Nieszczęśliwa 

jest nasza rodzina, matka kocha do- śmierci, 
choć ojciec pijak i ma kochankę. : 

Na sali poruszenie. „ceł 
Adw. Gelernter: — Czy to ma oznaczać, 

że i Korczyńska kocha nicponia i pijaka? 
Oskarżony mieni się na twarzy. + 

Świadek: — Pan mecenas tak pyta... 

Adw. Nowodworski: — Czy Korczyńska 
mówiła kiedykolwiek o Drożyńskim, że jest 
to pijak i łajdak? | 

— Nie, nigdy tego nie było. 
— A czy wiedziała, że Drożyński nosi ze 

sobą rewolwer? 
— Tak, podobno nosił rewoiwer stale. 
Sąd bada dalszych świadków. 

ZEZNANIA MATKI 
WARSZAWA. PAT. — W trzecim dniu 

rozprawy © morderstwo śp. Igi Korczyńskiej 

przesłuchiwano w dałszym ciągu świadków. 

Największe wrażenie wywołało na sali ze- 

znanie matki zabitej. W czasie zeznań matki, - 

silnie obciążającej oskarżonego Drożyńskie- 

go, tenże siedział zakrywszy twarz ręką. 

1 III GS IIS IS ITS IS RI ST INS IIS 

Gdzie jesteś, przyjacielu? 
Polska... 

" Jakże różną treść mieści w sobie 
ten wyraz... * 

Dawniej i  dziś.... 
Była ta Polska fata - morganą dla 

miljonów Połaków, — wizją cudowną, 
która wabiła i pociągała do siebie. 
zmuszając do wytrwałości w ciężkiej, 
dalekiej drodze. : 

Była ta Polska ofiarą i 
Kcnradowym,, buntem i 
i nagrodą za ten ból... 

Była dla wielu — wielu 
kiem ziemi ojczystej, gronem 
ków, dźwiękiem mowy polskiej... 

Była dla niektórych (aiemało by- 
10 takich!) grobem królewskim, wspa- 
niałym,  przechowującym tajemnice 
świetnej przeszłości; grobem, nad ktć- 
rym trzeba było stanąć w głębokiem 
zamyśleniu, rozrzewnić się na chwilkę 
i później odejść, mówiąc z westchnie- 
niem: „To już nie wróci!"... 

1 była jeszcze ta Polska — гб\. - 
nież dla wielu — niczem; czemś, e 
czemś się nie myślało, czego się nie 
spostrzegało, w co się nie wierżyło..: 

lecz oto przebudziła się z letargu. 
Wstała, życie nowe rozpoczęła... 

ł w tej nowej Polsce ludzie za- 
częli szukać Polski i siebi.. I czę- 

trudeni 

kawal- 
roda- 

  

męką, bólem 

sto nie mogli znaleźć.... 
Dlaczego Polska obecna jest taka, 

a nie inna; dlaczego w wielu wypad- 
kach nie jest podobna do tej, o której 
się marzyło lub w której wygodnie 
byłoby żyć, — próżne dociskaniai 

Ale te pytania istnieją, d':kucza- 
ją, co więcej: powolnym jaden: zatru- 
wają setki i setki ludzi. : 

Tragedja nieznalezionych w Pol- 
sce „szklanych domków osłabia wolę 
narodu...) 

Z tem trzeba walczyć — stanow- 
czo, uporczywie; żeby jednak móc 
zwyciężyć, należy ogarnąć całokształt 
tego smutnego, a zarazem (wobec о- 
gromu szczęścia, jakie stało się udzia- 
łem Polaków) dziwnego zjawiska. 

Literatura raz po raz zarysowuje 
przed nami obraz rozterki polskiej du- 

szy. Ka ` 
Zaczynając od Baryki, przesuwa 

się przed naszemi oczami długi szereg 
postaci, bezradnie się szamocących 
wewnętrznie i szukających rozwiąza- 
nia wszelkich zagadek zapomocą co- 
raz to innych programów partyjnych. 

Wykolejeńcy, pesymiści, jacyś o- 
sobliwi „niepotrzebni* ludzie, którzy 
tragiczną, zabijającą rozterkę przeży- 
wają w okresie, gdy naród powinien 

„Śnili naiwny sen o dobrobycie i 

zdobyć się na największy wysiłek i 
gdy przed: ojczyzną zarysowują się 
najwspanialsze możliwości. 

Dotychczas nowa polska powieść 
społeczna, zastanawiając się nad szu- 
kaniem Polski, zarysowywała typy in- 
teligentów. 

Jerzy Zawieyski sięgnął głębiej i 
w swej powieści „Gdzie. jesteś, przy- 
jacielu?**)—dał obraz dziecka prole- 
tarjatu miejskiego, młodzieńca, który 
Polski nie zauważył i nie znalazł. 

Jan Ostroga, syn szewca, urodził 
się w Łodzi. Jego rodzice w młodości 

cie- 
kawem życiu — i załamali się oboje. 
Matka, córka gospodarza wiejskiego, 
marzyła o życiu w dużem mieście i 
dlatego odrzuciła rękę kilku wiejskich 
konkurentów i wyszła za młodego 
szewca, który olśnił ją swemi wyszu- 
kanemi, miejskiemi manierami. 

Szewczyk pragnął samodzielności i 
szukał przedewszystkiem posagu, aby 
założyć własny warsztat. 

Szewc później umarł na suchoty. 
Jego żona oprócz biedy nic nie zazna- 
ła, szczególnie zaś nieszczęśliwa była 
w długiem małżeństwie. Jedyną jej 
pociechą i nadzieją był mały Janek, 
  

‚ ®) Jerzy Zawieyski. „Gdzie jesteś, przy- 
jacielu?!*. Powieść. Warszawa, 1932, str. 
332, Nakł F. Hoesika. 

zdolmy i pracowity chłopak. 
Janek, zawdzięczając poświęceniu 

matki i własnej wytrwałości, po skoń 
czeniu szkoły powszechnej zdał egza- 
min do czwartej klasy gimnazjum. 
Matka za ostatnie grosze sprawiła mu 
mundurek gimnazjalny. 

Lecz chłopak gimnazjum nie zoba- 
czył, wybuchła wojna, a z nią klęska 
bezrobocia, choroby, głód, straszliwa 
nędza... 

Okres wojny był dla Janka i jego 
najbliższego otoczenia okresem  roz- 
pacznej nędzy i upokarzającego, nie- 
mal zwierzęcego poszukiwania kawai- 
ka chleba. 

Nikt na Ślezyngu, na przedmieściu 
Łodzi, nie zdawał .sobie sprawy z do- 
konywających się dziejowych  prze- 
mian. : 

A gdy ze snu powstała wreszcie 
Polska, nikt nie zauważył tej Polski. 

Zbudziły się jakieś nadzieje, drgnę- 
ło serce, ale później znów zgasły oczy 
i opadły ręce: nędza była taka sama, 
jak dawniej. : ` 

Z głodu wstąpił Janek na ochotni- 
ka do armji polskiej, bił się dzielnie, 
został ranny, ale po opuszczeniu sze- 
regów nie znalazł pracy w swoim 
kraju, — musiał wyjechać do Francji, 

tam, w kopalniach węgla, zginął 
podczas nieszczęśliwego wypadku. 

Taki jest szkielet powieści, zawie- 

rającej ciekawe i barwne obrazy ży- 
cia oraz odtwarzającej szereg głębo- 
ko i trafnie podpatrzonych typów 
proletarjatu miejskiego. 

Powieść zmusza do myślenia i 

  

Przecież takich Janków, jak. boha- 
ter powieści J. Zawieyskiego, mamy 
miljony. 

Gdzieś ponad ich głowami łopota- 
ły zwycięskie sztandary i błyskały 
jasne zorze. Oni widzieli tylko koła 
pędzących rydwanów bojowych i ko- 
pyta koni, tratujące ich wycieńczone z 
głodu ciała. я 

Ktoś w ekstazie ginął za Polskę; 
oni konali powoli, bez sławy i roz- 
głosu, bez celu i nadziei.... 

Ktoś płakał z radości na widok 
pierwszych polskich szeregów wojsko 
wych; oni bezradnie przyglądali się 
temu, co się dzieje, nie zdając sobie 
sprawy z doniosłości nowych faktów. 

Ktoś wzywał do ofiar i poświęce- 
nia, lecz oni pragnęli tylko spokoju i 
pewności jutra... 

Lecz ani spokoju, ani pewności 
dnia jutrzejszego niema. : 

— „Jakže  nieoczekiwane formy 
przybrały te Czasy Pokoju, na całym 
swiecie tak wytęsknione, wyczekane, 
opromienione nadzieją, ugruntowane 
wiarą, że przyniosą nowe życie, do- 
bre, sprawiedliwe... Że dokona się no- 

wa budowa, nowe tworzenie... Że. 
dwadzieścia sześć miljonów zabitych, 
„rannych i kalek jest ofiarą najwyższą, 
aby dokonało się zbawienie ludzi od 
zła, które było... Aby życie człowieka 
stało się wartoscią, której nie wolno 
niszczyć bezkarnie... (ma bowiem 
człowiek wielkie przed sobą zada- 
nia...). Aby pozwolić ziemi, iżby ro- 
dziła zboża, iżby macierzanką kwitła i 
pachniała... (Ziemi bowiem cecha го- 
dzenie jest i uroda)”. к 

A kończy się powieść takiemi sło- 
wami: . 

— „Czasy Pokoju nanowo, nano- . 
wo z większą jeszcze siłą, niż dawniej 
rzucają w twarz człowiekowi ohydne, 
znamienne dla tych Czasów słowo: 

— Wróg!... Wróg!... 

— Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, 
Przyjacielu?! 

Nie czekajmy na głosy ludzi; — 
niech życie odpowie na okrzyk — py- 
tanie, rzucone przez autora. Są nieza- 
wodnie ci przyjaciele, budujący w ci- 
szy i ukryciu fundamenty do nowego 
gmachu jasnej przyszłości. 

Powieść j. Zawieyskiego jest bun-. 
tem i szukaniem prawdy i 
wiedliwości, więc chociażby z tego 
tylko względu godna jest uwagi czy- 
telników. w. 

  
spra-.., 

 



      

potem ich 

  

r RPY, 

Nominacja p. Adama Piłsudskiego dzącą w istotne 

na przedstawiciela Rządu przy-magi- 
stracie m. Wilna, wywołała już na po- 
niedziałkowem posiedzeniu Rady Miej- 
skiej interpełację klubu PPS. 

Socjaliści wtedy domagali się wy- 
jaśnienia podstaw prawnych tego kro- 
ku władz oraz wyjaśnienia doražnych 
jego powodów. 

Już wtedy można było 

siała powrócić. 
Nie na próżno pan 

wspominał w interpelacji 

rza”, że „dąży się 

każdem posiedzeniu Rady 

z paragrafu na paragraf. 
Praktycznie wyglądało 

post factum, po wydatkowaniu. 
Gremium magistrackie, stojąc wo- 

bec dwóch alternatyw: bądź poparcie 
wniosku na Radzie, bądź jego niepo- 
osobistych ławników na szwank, za- 

narażenia funduszów parcia i wtedy 
zwyczaj wybierało pierwszą. 

Dalszy ciąg tej formalistyki miewał 
miejsce na posiedzeniach Rady. Magi- 
strat prosił Radę o uchwalenie przenie- 
sień budżetowych, Rada tej prośbie u- 
legała. 

Rezultat tych stosunków jest ten, 
że finanse miejskie wyglądają fatalnie, 
budżet i celowość jego jest problema- 
tyczną, gdy natomiast rzeczą konkret- 
ną stała się wolna ręka pp. szetów sek- 

cyj w wykonywaniu budżetu. 

waniu pieniędzy miejskich. 
Nie będzie najpierw rozchodów, a 

ale od- sankcjonowania, 
wrotnie. 

Jasnem jest chyba dla każdego, że 
inaczej być nie może, tam, gdzie ma 
być siaki taki ład i porządek. 

Podstawa prawna nominacji p. A. 
Piłsudskiego, to rozp. P. Prez. Rzpl. 
z dnia 24 grudnia 1924 r., tak wyjaś- 
niu przewodniczący czwartkowego po- 
siedzenia Rady, p. wiceprezydent mia- 
sta Czyż. 

DEMONSTRUJEMY DALEJ. 
Pepesowcy, endecy i bundowcy nie 

cośmy wyżej 
* dla orjentacji wyłuszczyli, rozumieć — 
lm chodzi o stałe i systematyczne de- 
monstracje polityczne. Im cliodzi o ro- 
bienie bigosu w. i tak aż nadto zabi- 
gosowanych stosunkach miejskich. Oni 
wołają: „my chcemy rozwiązania Ra- 

chcą tego wszystkiego, 

dy, my chcemy nowych wyborów :'*. 

Miasto w swych podstawach finan- 
sowych trzeszczy, a oni swoje. 

rzystwo. 
Wzięli się pod ręce 

jeszcze jeden protest. 

Uchwalony wniosek endecko - bu- 
| ich nie stać. 

dowsko - pepesowski protestuje prze- 
rządowego 

przy Magistracie, uważając ją za go- 

a 

ciw nominacji delegata 
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przewidy- 

wać, że do sprawy tej Rada będzie mu 

Stążowski 
o tem, że 

„mianuje się jeszcze jednego komisa- 
do ograniczenia 

praw samorządu*' itd. itd. Znane śpiew 
ki. Tło aż nadto przejrzyste politycznie 

Magistrat budżetował fatalnie. Raz 
wraz były przekroczenia budżetu. Na 

mieliśmy 

t. zw. przeniesień z pozycji na pozycję, 

to tak, że 

pp. ławnicy przychodzili z wnioskami 
o zmiany budżetowe ich resortów już 

Trzeba było ten stan rzeczy ukró- 
cić. Rząd zdecydował się na kroki e- 
nergiczne. Przedstawicielowi jego bę- 
dzie przysługiwało „veto'* w stosunku 
do najdrobniejszych spraw w wydatko 

ND., Bund. — Dobre towa- 

i współnie, 
wbrew słusznym i rzeczowym wywo- 
tom prof, W. Staniewicza, uchwalili 

Na nic innego 

uprawnienia samo- 
rządu. 

SKASOWANO URZĄD JEDNEGO 
Z ŁAWNIKÓW. 

Bund wystąpił z wnioskiem nag- 
łym o niewybieranie nowego ławnika 
na miejsce dra Maleszewskiego, prze- 
chodzącego na stanowisko prezydenta 
Miasta. 

Nie wybierać, to nie wybierać, po- 
wiedziała sobie Rada, ponieważ jednak 
dotychczasowe agendy dra Maleszew- 
skiego — to sanitarjat miejski, a zno- 
wu sprawy sanitarne miasta— to dział 
specjalny, wymagający kwalifikacyj fa 
chowych i niedający podzielić się mię- 
dzy inne resorty magistrackie, posta- 
nowiono wniosek Bundu odesłać do za 
opinjowania Magistratowi i komisji 
Prawniczej. 

BRAK QUORUM. 

Sprawy wymagające kwalifikowa- 
nego quorum musiały spaść z porządku 
dziennego, załatwiono więc tylko to, 
co można było załatwić przy małej licz 
bie radnych. I tak: 

Uchwałono opłaty miejskie od ak- 
tów notarjalnych, pozwolono Spółdz. 
Mieszk. Urzędn. Poczt. budować dre- 
wniane domy w miejskiej strefie bu- 
dowli ogniotrwałych  (Antokolska, 
Brzeg Antokolski), przyjęto do wiado- 
mości K. K. O. za rok 1931, wybiera- 
jąc do jej Rady adw. Z. Tejteia. 

Na zakończenie dokonano wybo- 
rów Komisyj, desygnując do kom. re- 
wizyjnej r. Iżyckiego Hermana, do sa- 
nitarnej — dra Safarewicza. 

Do reprezentowania Wilna na Mię- 
dzynar. Kongr. Miast w Tondynie (od 
23 do 25 maja rb.) wybrano sen. Z. 
Jundziłła. 

POD FACHOWEM KIEROWNICTWEM 

WARSZTATY 
REPERACYJNE 

maszyn i narzędzi rolniczych 

Zygmunta Nagrodzkiego 
Wilno, Zawalna 11-a. 

NA. FILMOWEJ TAŚMIE 
„PUSZCZA“— CASINO — „HOLLYWOOD. 

liekroć mam pisać o filmie polskim, je- 
stem w niemałym kłopocie. — Oczekuje się 
na każdy nowy film polski z ukrytą nadzie- 
ją — a nuż będzie coś porządnego, może 
wreszcie! Tymczasem przychodzi rozczaro- 
wanie, a jest to uczucie gorzkie. 

„Puszcza* poprzedzona była 
reklamą. Zapowiadano „pierwszy polski film 
pogodny, „wspaniałe epizody myśliwskie” 
i t.p. — Reklama jest obosieczna. Zaintere- 
sowuje, ale i zobowiązuje, pozwała stawiać 
wyższe wymagania. Tak jest i z „Puszczą 
Nadzieje jednak zawiodły. Film okazał się 
mocno przeciętny, jeżeli nie marny. Nazywa 
się to „wolna przeróbka „,Pusz * Weyssen- 
hoffa', ale w scenarjuszu Zo: Dromlewi- 
czowej „tyle jest Weyssenhoffa, ile gleboka 
indywidualność autora „Sobola i Panny“ ma 
wspólnego z płasko pojęta ideę sfilmowanej 
„Puszczy”*. — Kto zna książkę Weyssenhof- 
fa, wzru ramionami na widok filmu. Kto 
książki nie zna, nie będzie miał wyobraże- 
nia o niej na podstawie filmu, spitraszonego 
przez warszawskich kiniarzów. Zresztą mów 
my o samym filmie, o tem jak go reżyser 
Biske na ekranie sporządzi. N 
dźwięk. — Tango „Wrócisz* i rumby, były- 
by może i. dobre, gdyby nie anachronizm. 
Ale to detal. Pozatęem cały podkład muzycz 
ny Warsa blady. No, .a dźwięki naśladow- 
cze — komedja. Gdakanie ktury na jajkach, 
ćwierkanie wróbla, ale nie gra głuszca, w do- 
datku wypchanego, była w scenach polowa. 
nia. Chyba te warszawskie filmowcy nie 
miały okazji słyszeć muzyki leśnego załotni- 
ka. Wogóle sceny myśliwskie są słabe, prze 
lotne i porozrywane. Jeszcze jaki taki był łoś, 
ale kto nie czytał książki, ten nie wie, że 
Moroz łamaniem gałęzi nie odstraszał roga- 
cza, ale właśnie wabił. Trzeba posłuchać, 
co mówi sala, jak pojmuje myśl obrazu, że: 
by zrozumieć nicość podobnych przeróbek 
filmowych. — 

Także ta końcowa partja z duszą Moroza 
(właściwego bohatera „Puszczy“), wcielają 
cą się według wiary leśników w głuszca, by 
ła rozwodniona i zginęła na filmie. — Dalej. 
Poco są wprowadzeni cyganie? Chyba dla- 
tego, że byli pod ręką. Natomiast nie wy- 
dobyto wspaniałych i fotogenicznych zalet 
książki Weyssenhoffa, jak np. burza na je- 
ziorze, gdzie właśnie Renia i Katowicz się 
zbliżyli do siebie. Wymyśłono zato jakiś po- 
żar lasu. Mógłby ktoś powiedzieć, że film 
wymaga czasem wielu dowolności. Zgoda. 
Ale nie należy tego czynić kosztem istnie- 
jących już w samem dziele wartości. 

Kompozycyjnie film rozpada się na 
dwie części. Pierwsza, w Biarritz jest lepsza, 
może dlatego, że bliższy realizatorom jest 
posmak salonowo-erotyczny. Wyścigi łodzi 
motorowych, są plagjatem z tygodnika „Fo- 
xa", lub Paramountu. Natomiast część dru- 
ga — istotna, zginęła, przepadła. Nawet 
plenery były gorsze, niż w innych polskich 
filmach. Zdjęcia naogół ciemne i niewyraź- 

Nieśmiałe pozowanie z fotografjami 

dość silną 

    

    

  

   

    

  

  

  

ne. 

przedmiotów, jest sparadjowane. Przedmio- 
ty nic nie mówią. — Aktorzy. Zasadniczo 
prawie dobrzy. Katowicz (A. Karewicz) nie- 
co za drewniany. Renia (Ina Benita) nie cał- 
kiem w roli. Szczególnie złe jest pierwsze 
wrażenie (poco ubrano ją w strój cygański?) 
Teo (Nina Grudzińska) naogół dobra, je- 
żeli nie liczyć zniekształcenia jej roli. Teo 
u Weyssenhoffa nie jest szansonistką. Moroz 
(T. Ordeyg) był nafiepszy. Więcej musiał 
mieć miejsca. 

Naogół żałować należy, iż dobry w zało- 
żeniu pomysł nie udał się. A może wogółe 
lepiej dać spokój z tem przerabianiem po- 
wieści na ekran? Tad. C. 

  

З ООО СМО 

RADA MIEJSKA KRONIK 
@ 

свисосинасные?. 
SOBOTA 

Dziś 30 

Ferdyrauda 
jutro 
Anieli 

2222 
spostrzeżenia Zakładu Meteorolegicz- 

nego U.S.B. w Wilnie. 
z dnia 29 kwietnia 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 713. 

Temperatura średnia: + 

Temperatura najwyższa: 

"Temperatura najniższa: —2. 

Opad w mm: —. 

Wiatr: północny. 

Tendencja: wzrost, potem słaby spadek. 

Uwagi: pogodnie, rano mgła. : 

  

Wscnód słońca g. 4 33 

Zachód słońca g. 1922 
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MIEJSKA 
— P. Folejewski przekazuje funk- 

cje prezydenta. W dniu dzisiejszym p. 

Folejewski przekaże swe funkcje wice- 

prezydentowi Czyżowi, który też bę- 

dzie pełnił obowiązki prezydenta do 

czasu zatwierdzenia nominacji p. Ma- 

leszewskiego. 
— Zwyżka cen. Tak na targach, jak i w 

sklepach, prawie wszystkie towary pierwszej 
potrzeby, a przedewszystkiem chleb i mięso, 
podniosiy się w cenie niejednokrotnie o 4—5 
proc.. 

— Zaproszenie miasta na święto ii p. 
ułanów. W dniu wczorajszym zgłosiła się do 
prezydenta miasta delegacja 11 p. ułanów z 
dowódcą na czele, która zaprosiła przedsta- 
wicieli miasta na święto pułkowe w dniu 15 
maja do Ciechanowa. 11 pułk ułanów brał 
udział w walkach o Wilno i posiada sztandar 
ufundowany przez nasze miasto. 

— Prace w Bazylice. Wczoraj od- 
było się posiedzenie komisji technicz- 
nej przy komitecie Ratowania Bazyliki. 
Przewodniczył dyrektor robót publicz- 
nych inż. Zubelewicz. Po wysłuchaniu 
sprawozdania z działalności komisji 
od czasu rozpoczęcia jej prac, t. j. od 

1 sierpnia, zaakceptowano projekt 0- 
pasania pękniętych fundamentów pod 
drugim filarem pasami żelaznemi. Po- 
ruszano również sprawę badania wód 

pod świątynią i sposób wiercenia stu- 

dzienek. 
Po posiedzeniu komisji technicz- 

nej obradował wieczorem pełny Komi- 
tet Ratowania Bazyliki. 

— 0 spokój w dniu I maja. W związku 

z demonstracjami ulicznemi, jakie będą mia- 

  

      

  

        

   
      

  

  

  

Ustanowiona będzie specjalna służba zło 

żona z pośród wszystkich funkcjonarjuszów 

P. P. w Wiłnie, odpowiednio poinstruowa- 

nych, na wypadek jakichkolwiek zajść. 

— Finanse miejskie. W dniu wczo- 
rajszym delegat rządowy przy magi- 
stracie p. A. Piłsudski z racji objęcia 
stanowiska, złożył wizytę p. wojewo- 
dzie Beczkowiczowi i przy tej okazji 
odbył dłuższą konierencję na temat sy 

  

W tuacji miasta i niezbędnych kroków w 
kierunku zapewnienia samorządowi wi- 
leńskiemu względnie normalnego toku 

pracy. 
— Wstrzymanie ruchu na ulicy Bakszta. 

Z racji rozpoczęcia robót ziemnych, ruch 
kołowy na ulicy Bakszta ną odcinku od Sa- 
wicz do Subocz został całkowicie  wstrzy- 
many. = 

-- Zakończenie rejestracji rowerów. Dziś 
ostatni dzień rejestracji rowerów i wymiany 
numerów jazdy. Rowerzyści, którzy tego о- 
bowiązku dotychczas nie wykonali, winni w 
dniu dzisiejszym zgłosić się do magistratu. 

TOWARZYSKA. 
Zaślubiny. W czwartek 28-go bm. w ka- 

plicy OO. Jezuitów ks. dr. L. Broel-Plater 

pobłogosławił związek małżeński „pomiędzy 

p. Felicją Mohlówną, córką ś. p. Stanisława 

i Marji z Oskierków Mohlów a p. Kazimie- 

rzem Pożaryskim, synem š. p. Józefa 1 Маг 

z Jacyna Onoszków Požaryskich, poruczni- 
kiem rezerwy 13 p. ułanów wileńskich. 

— Odwołania od podatku wojskowego. 
W związku z wysyłaniem nakazów na poda- 
tek wojskowy, osoby zainteresowane, w ra- 
zie stwierdzenia krzywdzącego wymiaru wy- 
sokości podatku, mogą składać odwołania do 
wydziału wojskowego magistratu. Obowią- 
zuje 14-dniowy termin odwoławczy: 

7 AKADEMICKA 
— Z Koła Polonistów. W niedzielę dnia 

1 maja br. w lokalu seminarjum polonistycz- 
nego odbędzie się ogólne naukowe i nadzwy 
czajne walne zebranie członków K. P. 

Na porządku dziennym: referat p. dyr. 
Turkowskiego p. t. „Wiadomości o materja- 
łach histor., literackich w archiwum Zawadz- 
kich*. Wybór delegatów na 6-ty zjazd Zw. 

BOA ONY AAAA 

Horyd 
LEKCJE GRUPOWE 

RYSUNKU i MALARSTWA 
Atelier Wileńska 48 — 1. 

| OOOO 
BS ADC OSG WET ZO TOPIE TYS. 

КНМИИНИННРНИИНННИИН МН 

POŽAR м DZIEWIENISZKACH 
WILNO. W dniu 28 bm. wieczorem w 

miasteczku Dziewieniszkach wybuchł nagle 

pożar. Ogień powstał z nieustalonej przyczy- 

ny w domu braci Minców, poczem przerzu- 

cił się na sąsiednie budynki Gałki, Piotrowi- 

cza, Szmeltera, braci Lewin, Kuszela, Zy- 

berta, Fryzela, Skalwy i innych. Płomienie 
poczęły obejmować coraz to inne budynki 
mieszkalne i ogień począł zagrażać niebez- 
pieczeństwem całemu miasteczku. Zaalarmo- 

wane straże pożarne przystąpiły z ludnościa 
do gaszenia ognia. Po parogodzinnej akcji 
ratowniczej, pożar zdołano umiejscowić. Mi- 
mo to pastwą płomieni padło 10 budynków 
mieszkalnych i kilka sklepów. Straty sięgają 
do 150 tysięcy złotych. Około 100 osób. po- 
zostało bez dachu nad głową. Wszczęto do- 
oh w kierunku ustalenia przyczyny 

zaru, 

Kół Poł. w Wilnie. Sprawa obchodu 10-lecia 
zjazdu kół polonistycznych. Początek o g 
10,30. Goście mile widziani. 

— S. K. M. A. „Odrodzenie“. W niedzieię 
1-go maja o godz. 9,15 Msza św. recytowa- 
na, poczem wycieczka za miasto. 

— Akademickie Kolo Lodzian U. S. B— 
W niedzielę dnia 1 maja o godz. 12-iej w lo- 

kalu P. M. S. przy ul. Wileńskiej 23 m. 9, 

odbędzie się poranek dyskusyjny A. K. Ł. 

p. t. „Znaczenie wycieczek”. 

Obecność członków obowiązkowa. Goś- 

cie mile widziani. 

SZKOLNA 
— Dyrekcja gimnazjum państwowego in. 

J. Słowackiego w Wilnie przyjmuje od dnia 
2 maja 1932 rż podania o przyjęcie do klas 
И — VI! wl. Egzaminy wstępne odbędą się 
w końcu czerwca. 

WOJSKOWA 
— święto 3 Dywizjonu Artylerji Konnej. 

Dowódca i korpus oficerski 3 dywizjonu, ar- 
tylerji konnej zawiadamiają, že w roku bie- 
žącym, święto dywizjonowe przypadające w 
dniu 4 maja, będzie obchodzone ściśle w ra- 
mach dywizjonu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zarząd Komitetu Woj. Wileńskiego 

Ł.O.P.P. zwołuje zwyczajne ogólne zgroma- 

dzenie Komitetu na dzień 22 maja r.b. 0 

godzinie 12 w lokalu biura L.O.P.P. przy ul. 

Marji Magdaleny 4 m. 1. 

— Doroczne Walne Zebranie Cechu Kuch 
mistrzów w Wilnie odbędzie się w piątek 
dnia 6 maja o godz. 6-ej w pierwszym, a o 
T-eį wiecz. w drugim terminie, w lokału przy 
ul. Bakszta 1. 

RÓŻNE 
— Wyjazd p. Iszory. W związku z nomi- 

nacją p. Iszory na inspektora wojewódz. w 
Toruniu, opuszcza on Wino jeszcze w tych 
dniach, aby już z początkiem maja objąć no- 
we stanowisko. > 

— Uwadze policji. Niechlujstwo i cham- 
stwo stróżów, zmuszonych do zwilżania jez- 
dni w południe, jest wprost niesłychane. 

Zatargi z przechodniami o zniszczenie u- 
brania, są na porządku dziennym, a wczoraj 
na dozorczynię posesji Nr. 1 przy ulicy Mic- 
kiewicza, policja sporządziła protokuł, na sku 
tek interwencji poszkodowanych  przechod- 
niów. Organa policyjne mogłyby pouczyć 
stróżów, jak należy zachowywać się w cza- 
sie polewania ulic i winnych doraźnie karać 
mandatowo. 

„Skierowywanie interwenjujących przecho 
dniów do Sądu ze skargą prywatną, można 

określić tylko „jako kpiny, trudno bowiem so- 
bie wyobrazić procesowanie się ze stróżem 
o oblanie i zwymyšlanie. 

— Muitjat podaje do wiadomošci muzul- 
man, że 3 maja, w dniu Święta Narodowe- 
go o godzinie 10 rano odbędzie się w me- 
czecie nabożeństwo. 

— Rocznica zgonu Moniuszki. W dniu 4 
czerwca br. upłynie 60 lat od chwili zgonu 
Stanisiawa Moniuszki (zmarł 4 czerwca 
1872). 

Z inicjatywy wiłeńskiego związku towa- 
rzystw Śpiewaczych powstaw w Wilnie ko- 
mitet organizacyjny obchodu ku czci Mo- 
niuszki. Na przewodniczącego komitetu za- 
proszono p. wojewodę Beczkowicza. W skład 
komitetu wykonawczego weszli przedstawi- 

ciele m. Wilna, tutejszego świata artystycz- 
nego, muzycznego, wojskowości, duchowień- 
stwa, prasy i szkolnictwa. Na posiedzeniu 

komitetu w dniu 28 bm. ułożono w zarysach 

program obchodu. Na obchód złożą się kon- 

certy, w czasie których wykonane będą u- 

twory Moniuszki, wyjątki z jego oper itd. 
Równocześnie odbędzie się w Wilnie wysta- 
wa pamiątek moniuszkowskich. Z okazji ob- 
chodu odnowiony będzie pomnik Monuszki 
na placu św. Katarzyny. 

— Wystawy obrazów na prowincji. Za- 
rząd stałej wystawy Sztuki urządza w mie- 
siącach letnich wystawę obrazów artystów 
wileńskich, kolejno w Lidzie, Nowogródku, 
Baranowiczach, Wołkowysku i _ Druskieni- 
kach. 

‚ — „Na dzień 3-go Maja. Wszelkie mate- 
zjały do kwesty na 3-go Maja, jak nalepki, 
chorągiewki, znaczki do rachunków itp. są 
ge nabycia w biurze Centralnego Zarządu 

Polskiej Macierzy Szkolnej, ul. Wileńska 23 
m. 9. Biuro czynne od godz. 9 rano do 3 PP. 
1 0d 5 do 7 wiez. 

— Zarząd Opieki Rodzicielskiej przy Pań- 
stwowem Seminarjum Nauczycielskiem Żeń- 
skiem im. Królowej Jadwigi w Wilnie, tą dro 
gą składa serdeczne podziękowanie Dowódz 
twu 6 p.p. Leg. za bezinteresowne udzieie- 
nie doskonałej orkiestry, oraz firmom: kwia- 
ciarni Świrklisa, masarni Żytkiewicza i cu- 
kierni „Leonarda“ rowniež za bezinteresow- 

  

Stan... spoczynku 
Jle człowiek może się nauc 

przez porównania! |е8! to doskonala 
imetoda naukowo-psychologiczna. U- 
czy myśleć nad przyczynami zjawisk i 
ich konsekwencjami. 

Jednym jest dobrze, drugim jest 
źle; — jedni są pracowici, inni leniwi, 
jedni rozrzutni, drudzy oszczędni. To 
gospodarstwo kwitnie, tamto 
tych samych warunkach kuleje. 

Są ludzie podobni do kamieni przy- 
drożnych, mocno wrośniętych w zie- 
mię. I są tacy, których lada wicherek 
popycha. Są tu i tam — nigdzie. 

Niepewni swego dnia. Boją się sta- 
rości, ale nie myślą, jakby ją zabez- 
pieczyć. Kochają dobrobyt, pieniądz, 
ale nic z tego utrzymać nie potrafią. 

Wszystko to kiedyś prędko odej- 
dzie od nich. Na ratunek wówczas bę 
dzie późno. Ręce będą zwiotczałe, u- 
mysł zaćmiony. 

Trzeba pomysleć , że życie należy 
dziś do młodych i silnych. Ludzi star 
szych nie chcą już biura, urzędy. Od- 
syłają ich w „stan spoczynku”. 

Nie zawsze taki spoczynek, nieste- 
ty, jest naprawdę spoczynkiem. 

Często jest początkiem strasznego 
borykania się z biedą. 

I znow staje przed nami porówna- 
nie. Jedni mają na starość cichy, miły 
dom. Mają spokojną, przyjemną sta- 
rość. A drudzy — nie mają nic, są nę 
dzarzami. Dlaczego ci mają, a ci, nie?.. 

— Tylko przypomnimy! 
Od. nas wszystkich młodych, zdro 

  

  

  
  

  

wych odejdzie kiedyś młodość i si- 
ły, będziemy powoli przechodzili w 
„Stan spoczynku”. Od nas zależy, jaki 
to będzie spoczynek. 

Czy pamiętamy o dniach, które mu- 
szą przyjść, które nie ominą nikogo? 

Czy robimy oszczędności, czy skła- 
damy je do P.K.O.?- 

Czy znamy korzyści, jakie nam 
daje i co nam zapewnia P.K.O., opie 
kunka ludzi, którzy kiedyś pójdą w 
stan spoczynku? 

WYTYYYYYYTYYVYTYYYYVYTYYYYYYYYVYVYTYYTYTYVYVT" 

Eleganckie 

po najaiższych cenach 

KAPELUSZE i CZAPKI 

E. MIESZKOWSKI 
MICKIEWICZA 22. 

ASAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

ną pomoc w urządzeniu bufetu na tanecznej 

zabawie w dniu 11-IV bir., urządzonej w 
temże Seminarjum na dochód niezamożnych 

uczenie. й 

— Dnia 2 maja r.b. w poniedzialek, w Ki 
Hollywood“ 2 wyšwietionego filmu „Pu 

*, ll-a Konferencja Tow. Pan Milosier- 
. Wincentego a Paulo, otrzyma proc, 
y mający czułe serca dla biednych, 

aczą w- tym dniu zobaczyć ten n ywnany 

film i tym sposobem przyczynić się choć w 
części do zmniejszenia nędzy u najbiedniej - 
szych. 

Bilety sprzedają się w cenie normalnej. 

BALE I ZABAWY 
— Hallo! Uwaga!. Kto chce się dobrze 

zabawić, nie narażając na bankructwo swej 
fortuny, kto pragnie naprzekór złośliwej chi- 
merze kryzysu zachować pogodny uśmiech, 
kto chce mieć miłe wspomnienia — ten przyj 

dzie 2 maja na Wiosenny Dancing Myśli Mo 
carstwowej do Ogniska  „»kademickiego 
(Wielka 24). Początek punktualnie o godz. 
21., przygrywać będzie doskonały kwariet (z 
saksolonem!) H. Jaszczyńskiego. Stroje do- 
wolne. Wstęp 2 zł, akadem. i zł» 

TEATR I MUZYKA > 

— Na Pohulance sztuka z czasów rewo- 

lucji rosyjskiej. Dziś, w sobotę 30 kwietnia 

o godz. 8-ej w. „Car Lenin*, sztuka Fran- 

ciszka Porche. ; 

Jutro, w niedzielę 1-g0 maja o godz. 8-ej 

w. przedstawienie dla T. U. R. 

— Premjera nowej komedji w Lutni. Dziś, 

w sobotę 30 kwietnia o godz. 8-ej w. po raz 

pierwszy weźmiemy udział w wesołej ko- 

medji „Dama w jedwabiach”, która humo- 

rem swym i wdziękiem rozpogodzi lica naj- 

zaciętszego nawet melancholika. 
Jutro, w niedzielę 1-go maja o godz. 8-ej 

w. po raz drugi „Dama w jedwabiach“. 
— W niedzielę popołudnia „Mam lat 26“ 

na Pohulance. W niedzielę 1-g0 maja o g. 

no 
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Słynna aktorka INA BENITA, która gra 
główną rolę w filmie „Puszcza* według 
powieści Weyssenhoffa, wyświetlanym 

w kinach „Casino“ i „Hollywood“. 

EEE TSS SLIM 

4-tej pp. na ogólne żądanie publiczności -— 
„Mam lat 26“. 

— Występ choru „Echo“ na Pohuiance. 
W poniedziałek 2-go maja o godz. S-ej w. 
odbędzie się koncert w wykonaniu Chóru 
„Echo“. 

— Premjera sztuki Rostworowskiego na 
Pohulance. We wtorek dnia 3-g0 maja 0 g. 
8-ei w. jedyne przedstawienie znanej sztuki 
Rostworowskiego „Niespodzianka '. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos: Noc w raju. 
Hollywood: Puszcza. 

Casino: Puszcza. 

Pan: Noce kaukaskie. 

Stylowy: Gehenna milošci. i 
Światowid: Odrodzenie. R 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wsadzič ich na statek Potępień- 

ców. W rejonie Filipowa zatrzymano 
podczas przekraczania granicy trzech 
handlarzy żywym towarem: A. Kapła- 
na, H. Andrzejewicza i H. Jungera z 
Królewca, którzy usiłowali przemycić 
kilka dziewcząt. Dziewczęta zostały 
„Zzrekrutowane** rzekomo na roboty rol 
ne do Prus Wschodnich. 

— CZY WARTO BYŁO Bić? W lasku 

Antokolskim dwóch osobników napadło na 

zażywających odpoczynku świątecznego 2 

obywateli antokolskich, Jochelesa i Wileń- 
czyka i po pobiciu, zabrali jednemu z nich, 

złote wieczne pióro. 

— Bibuła komunistyczna. Funkcjonarju- 
sze policji śledczej znaleźli w posesji Nr. 19 
przy ul. Krakowskiej ukrytą w studni caią 
pakę bibuły komunistycznej, przyszykowanej 
do rozkolportowania w dniu 1 maja. 

— Zamach samobójczy. Cecylja Blosma- 

nówna lat 22 (Wielka 39), w celu pozbaw'e 

nia się życia wypiła esencji octowej. Lekarz 

pogotowia ratunkowego po udzieleniu pomo- 

cy, odwiózł desperatkę w stanie niezagraża- 

jącym życiu do szpitala Sawicz. Przyczyna: 

brak środków do życia. 

— ARESZTY KOMUNISTÓW. W 
związku ze zbliżającym się 1 maja z 
polecenia władz przeprowadzono ra 
terenie powiatów województwa wiłeń- 
skiego rewizje i areszty wśród komu- 
nistów. Aresztowano kilkunastu wy- 
wrotowców i agentów komunistycz- 
uych z literaturą. j 

—: Okradziona wędliniarnia. Niezna! 
sprawcy zapomocą wybicia szyby w oknie, 
dostali się do sklepu masarskiego,* należą- 

   

   

  

„cego do: Stanisława Blachowskiego, Ostro- , 
bramska 25 i skrądli wędlin różnego gatun- 
ku wartości 430 zł. 

SAMOBÓJSTWO CHŁOPA. Burak 
Włodzimierz lat 32, mieszkaniec wsi Miaso- 
ta gm. kraśnieńskiej, na podwórku swego do 
mu wystrzałem z obciętego karabinu pope'- 
nił samobójstwo. Przyczyna — ciężka sytu- 
acja materjalna. 

— W kołach maszyny. W majątku Chro- 
bówka gm. wiśniewskiej podczas puszczania 
w ruch maszyny, dostał się w jej tryby 35- 
letni robotnik Jan Pawluk, któremu koła ma- 
szyny zmiażdżyły klatkę piersiową i poła= 
mały ręce. Pawluk w drodze do szpitala 

zmań. . 

  

Wielki proces o nadużycia celne 
` Dziewiąty dzień procesu 

LIST MALINOWSKIEGO. 
„Na wstępie rzecznik powództwa adw. p. 

Winiarski, składa sądowi list pisany ręką Św. 
Malinowskiego w roku 1930 do Mańkow- 
skiego, z treści którego wynika, że wówczas 
Malinowski był lepszego zdania o p. Mań- 
kowskim, ponieważ list ten powiadamiał p. 
Mańkowskiego, że Mendel Złatkin, przedsta- 
wicieł ryskiej fabryki kaloszy „Kwadrat* — 
rzekomo szkaluje p. Mańkowskiego, urzędni- 
ka ministerjalnego. Wobec tego Malinowski 
radzi Mańkowskiemu, aby pociągnął Złatki- 
na do odpowiedzialności sądowej. 

Obrona po zaznajomieniu się z treścią li- 
stu oponuje przeciwko załączeniu go do akt 
sprawy. 

Na ten temat powstaje obszerna dysku- 
sja stron. r 

DECYZJA SĄDU. 
Sąd po naradzie postanawia powołać Ma- 

linowskiego, celem stwierdzenia przez niego 
autentyczności jego podpisu, a dopiero póź- 

niej ogłosi decyzję co do załączenia listu do- 
akt sprawy. 

BADANIE ŚWIADKÓW. 
Z zeznań świadków Nachima Trojeckie- 

go, Kazimierza Leonowicza i Mowszy Kope- 
lowicza, 

Św. Nachim TROJECKI, właściciel domu, 
biura „Konkur. Warsz.* zeznaje, że Sasza 
Arluk miał zupełnie niezależne od Morducha 
Arluka przedsiębiorstwo handlowe, które nic 
wspólnego nie miało z žirmą „Hubert Meyer“ 
Gdy pewnego razu Morduch Arluk zgłosił 
się do świadka z prośbą 0 odnajęcie mu wol- 
nego lokalu, występował wówczas nie w i- 
mieniu „Konk. Warsz.“, a w imieniu firmy 
„Hubert Meyer". Gdy zaś świadek z Mordu- 
chem zerwał umowę  dzierżawną, „Sasza 
prosił go o zamurowanie przejścia, łączącego 

obydwa lokale. Świadek nie uczyńiił tego, po 

przestając na zabiciu tego przejścia deskami. 

Świadek Kazimierz LEONOWICZ zawia- 

dowca stacji osobowej Wilno, znał bardzo 

dobrze Szepsla Arluka i nigdy nie zauważył, 

żeby Arluk podejmował bagaż, pochodzący 

z zaj icy, jak również nigdy nie widział, 

żeby Arluk kiedykolwiek przebywał w towa- 

rzystwie oskarżonych urzędników celnych. 

Ostatni ze zbadanych świadków, Mowsza 
KOPELOWICZ zeznaje, że wracając z Nie- 
miec, nadał bagażem książki naukowe, a gdy 

HM Marlena Dietrich 
w przeboju 

  

—— Dochodzenie. — Policja śledcza pro- 
wadzi dochodzenia przeciwko niejakiemu Dry 

janowiczowi, który po przybyciu z Warsza- 

wy do Wilna, rozgłosił, że organizuje od- 

dział przedstawicielstwa filmowego z prawem 

sprzedaży obrazów i potrzebuje pracowni- 

ków. Amatorów na posady, do których były 

Utonęli w czasie połowu ryb 
W rzece Kluszki w pobliżu wsi Usowicze gm. 
wisłockiej, dwaj chłopcy: 17-letni Witold 
Hubny i 12-letni Piotr Kozłowski w czasie 
połowu ryb wypadli z łodzi do wody i por- 

dźwiękowym 

jj --$ZANGHAJ-EXPRES$:< 

- Aferzysta filmowy?. 
przywiązane kilkusetzlotowe Kaucje, 
zło się dość dużo. A SE 

pobrał kaucje, lećz biura jakoś nie -otwier: 
a co najbardziej jest niepokbjące — nigdzie : 
go w Wilnie znaleźć nie można: | 

po miesiącu odebrał je w Wilnie, skonsta- 
tował fakt, iż za jego paszportem zagranicz- 
nym były wwiezione do Polski skórki futrza ® 
'ne o których nic nie wie; 

Dziś badanie biegłych i wnioski stron. 
Dowiadujemy się, że z ramienią nadzwy- 

czajnego komisarza do walki z nielegalnym 
'obrótem towarowym z zagranicą przeż cały - 
czas procesu obecny był na sali rozpraw w. 
charakterze obserwatora asesor dyrekcji ceł 
w Mysłowicach, p. Alojzy Kołodziej. ok 
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Dryjanowicz, jak twierdzą poszkodowani, 
  

    

wani silnym prądem, utonęli. Wczoraj zwio- 
ki 12-letniego Kozłowskiego wyłowiono. — 

Zwłok Hubnego poszukują.
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SPORT 
DZISIEJSZE I JUTRZEJSZE 

IMPREZY. 
Dziś na boisku Makabi ciekawy 
cz piłkarski: 6 pp. Leg — Makabi. 

minek A-klasy zaprezentuje swą 
ynę, która walczyć będzie o. mi- 

strzostwo. 
W niedzielę na boisku gim. im. kr. 

Zygm. Augusta (M. Pohulanka 7) od- 
będą się rozgrywki piłki siatkowej i 

kowej. 
Udział biorą najlepsze zespoły 

szkolne. Początek o godz. 11-tej. 

Ražis wileńskie 

  

   

  

    

  

SOBOTA, DNIA 30 KWIETNIA 
11.58: Sygnał czasu. 
12.10: Poranek ze Lwowa. 
14.15: Zapomniane płyty. 
15.15: „Z życia prowincji" — podagan- 
wygł. Jan Hopko. 
15,30 Audycja Konwentu Batoria. 
15.40: Koncert dla młodzieży (płyty). 
16.10: „Ziemia i ludność Polski współ- 

czesnej' — odczyt dla maturzystów z War- 
szawy. 

16.30: Recital B. Caruso (płyty). 
16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 
17.10: „Zygmunt III Waza” (w 300-lecie 

zgonu) odczyt z Krakowa. 
17.35: Aud. muzyczna z Warszawy. 
18.05: Audycja dła dzieci: „Bitwa z lu- 

dożercami* — fragment z powieści Defoe'go 
„Rozinzon Kruzoe', zradjofonizowany przez 
Witolda Hulewicza. 

18.30: Koncert z Warszawy. 
18.50 Kom. Wil. Tow. Org. i Kół Roln. 
19.00: Tygodnik litewski. 
19.15: Kwadrans akademicki. 
19.30: Wiadomości sportowe z Warszawy 
20. „Feljeton z Warszawy. : 
20.15 ielki konkurs muzyczny Rozgło 

į, wieczór V (ostatni). Muzyka 

ka 

  

  

  

     

dla młodzieży. 
20.45: Koncert życzeń (płyty). 
22.10: Koncert chopinowski z Warszawy 

(H. Sztompka). 
22.40: Komunikaty i muzyka taneczna ż 

Warszawy. 
23.00: Audycja literacka — radjof. sceny 

z „Ziemi Obiecanej'* — Wł. St. Reymonta. 
23,20 Płyty. 

Giełda Warszwawska 
z dnia 29 kwietnia 1932 r. 
WALUTY I DEWIZY: 

Dolary: 8,895—8,915—8,875. у 
Holandja: 361,15—362,05—360,31. 
Nowy York kabel: 8,909—8,920. 

Paryż: 35,08—35,17—34,09. 
“ Praga: 26,37—26,43—26,31. < 

Stockholm: 164,75—165,57—-163,93. 

Szwajcarja: 173,10. 172,67. 

Włochy: 45,90—4 

Berlin 212,00 w obrotach nieoficjainych. 
Tendencja niejednolita. 

  

   

UCHRONI NAS KDREJĄ 

  

Lucjan Żeligowski, Generał. . Myśli żoł- 
nierza - rolnika o naszem gospodarstwie.— 
Wilno, 1932, str. 56. 

Władysław Studnicki. Rosja sowiecka w 
polityce Światowej. Wilno, 1 „, str. 196. 

obszerniej. omówienie 
alizujemy ukaza się nowego 

Studnickiego. Gruntownie i 
awe Studjum to zawiera na- 

  

   

    

    

  

   

  

К 1, — Stanowisko międzynarodowe Ro- 
sji przed wojną Światową. 

R. Il. — Stanowisko międzynarodowe Ro 
sji podczas wojny atowej. 

R. III Interwencja „białej armji" a wy- 
zwałające się narody. 

R. IV. Wojna polsko-rosyjska i stosunek 

Prof. Władysław  Bratkowski. Bawelna 
czy len? Wilno, 1932, str. 39. 

  

   

    

Zwracamy uwagę naszych Czytelników 
na te dwie niezmiernie ciekawe i aktualne 
książki. 

Generał L. Żeligowski wnikliwie zas 

  

   nawia się nad przyczynami niedomaga 
szej gospodarki i nawołuje do rewizji do- 
tychczasowych stosunków, krzywdzących i 
lekceważących wie: Ziemia nasza winna 
nas wyżywić i — oto odwieczna 
prawda Życia, zapomniana przez mędrkują- 
cych teoretyków, którzy nie doceniają po- 
tęgi własnej ziemi i żywotności naszego 
narodu. 

Myśli i uwagi gen. Żeligowskiego, wy- 
powiedziane w sposób, pełen prostoty i si- 
ły, zmuszają każdego czytelnika do zastano- 
wiania się nad obeenym stanem rzeczy, no 

      

  

  

    

  

do przyżnania wielkiej racji czcigodne- 
mu Autorowi. 

Proł. Bratkowski, poruszając 
do niej państw europejskich. 

R. V. Zawiążywanie stosunków 
wych z Rosją przez państwa eur 
traktat pokoju państw kresowych. 

R. VI. Okres wzajemnych złudzeń. 
R. VII. Na bliższym i dalszym 

dzie. 
R. VIII. Rewolucja gospodarcza. 
R. IX. Ideologia wojenna Sowietów 

zagadnienie, rozwinął swe pogląd 
polemiki z prof. Uniw. Jagiell. A. Heydlem. 

Obie książki zostaną przez nas omówio- 
szernie; obecnie zaś  powiadamiamy 

szych Czytelników o ukazaniu się tych 
publikacyj i jak najgoręcej polecamy je 
bacznej uwadze. 

ZE ŚWIATA 
REMARQUE I LUDWIG WYNOSZĄ 

SIĘ 
Pewną sensację wywołała w Berlinie wia 

domość, z szwajcarskiego kantonu Tessin, 
że dwaj mieszkańcy jego wnieśli podania z 
prośbą o naturalizację. Wnoszącymi są: — 
Eryk Marja Remarque, autor „Na zachodzie 
bez zmian“ i Emil Ludwig, autor szeregu 
monografij historycznych. 

Obaj byli doniedawna obywatelami Nie- 
miec, ale pierwszy atakowany nader gwał- 
townie za swój pacyfizm, a drugi za swe 
żydowskie pochodzenie, mają dość hitlerow- 
skich Niemiec. 

Przyznanie obywatelstwa w kantonie 
Tessin jest bardzo łatwe. 

i 

podobne 

    

handlo- 
kie si    

Wscho- 

   

    

  

  

PUSZCZA 
scenarjusz w-g powieści Józefa Weyssenhoffa z udziałem najnowszych gwiazd polskiego ekranu Jny Benity, 

Niny Grudzińskiej i Jerzego Marra Nad program: Arakcje dźwiękowe. 

Na 1-szy seans ceny zniżcne, 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

  Dziś! wielka symtonja Śpiewu i tanca! Najpiękniejsze tańce gruzińsniel 
wykonany przez członków rodziey carskie] przebywających na wygnaniu w Paryżu 

ROCE AWKASKRIE 
Dramat arystokracji rosyjskiej i gruzińskiej w emigracji. W rolach głównych GIRA MANES JACQUES CATELAIN 
Nsd program: Aktuslne dodatki dźwiękowe. 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Początek o godz. 4, 6, 8 

WszeczŚwialiowy sziagier dźwiękowy 

i 10.15. Na 1-szy seans ceny zniżone. 

  

Wielki 
monu:nentalny 

film | 

  

   
   

  

jan W“? 
Poszukiwani są sprytni, uczciwi 

Najpotęzn:ejszy 

twór techmiki i 
geniuszu ludzkiego 

w kinie „PAN“ 

  

     

Sprzedawcy uliczni pism 

GN 

  

ĮI 
OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 
wiru 8-go z siedzibą w Wilnie przy ul. Ber- 
nardyńskiej 3 m. 3 zgodnie z art. 1030 U. 
P. C. podaje do wiadomości publicznej, że 
w dniu 10 maja 1932 roku o godzinie 10 ra- 
no w m-ku Turgielach gminy, tejże odbędzie 
się sprzedaż z licytacji powtórnej należącego 
na Witolda Wagnera majątku ruchomego, 
składającego się z 13 koni i 4 krów, oszaco- 
wanego na sumę złotych 3.400. Licytacja od- 
będzie się z zastosowaniem art. 1070 U.P.C. 

Komornik A. Rubom. 

UI KM 
SKŁADAJMY OFIARY NA KOMITET 
RATOWANIA BAZYLIKI WILEŃSKIEJ 

  

  

  

WŁODZIMIERZ ŁĘSKI Spółka Akcyjna d'a eksp'oatacji fabryk przemysłu drzewnego 
w Białej - \Масе 

BILANS RETTO 
AKTYWA 

Kasa 
Banki 
Parcele przy stacji w Ponarach zł. 19,645,30 

Maszyny, urządzenia i przywileje „ 249,152,88 

K-szty organizacyjne 
Dłażnicy 

Dnia 31 grudnia 1931 roku. 

zł. 8,215,39 Kapitał Akcyjny 
„ 44,173,86 Kapitał Obrotowy 

Wierzyciele 
„ 268,798,18 
„  13,887,42 
„  25,485,96- 

Remanent materjsłów p-g spisu inwentarzowego: 
Materjały do tabrykacji zł. 644,24 
Różue materjały + 353,71 
Drzewo opalowe „ 3,446— 
Dostawcy 
Sumy przechodnie 
Kaucje 
Strata 1929 — 30 r. -: 
Strata 1931 

‚ — 4,483,95 
‚ — 2,133,94 
. 2116,53 

17,500,— 
‚  74,608,66 
2 714,79 
zł. 462,118,68 

PINEEEAESZTENEZA GE. 

Sumy Przechodnie 

PASYWA 
* zł, 250,000,— 

„ 194,000,— 
‚ 16,662,72 
-  1,455,96 

zł, 462,118,68 
TPA 

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT DNIA 31 GRUDNIA 1931 r. 
Koszty handlowe 
Koszty fabryczne 
Osina 
Materjały do tabrykacji 
Różnice kursowe 
20 proc, kosztów organizacyjnych 

  

zł. 38,379,25 Słomka zapałczana 
» 74,499,54 Odpadki osiny 
„ 130,401,01 Za siano 
э ‚ 030,98 Strata 1931 r. 
» 905,66 
„ 462914 

zł. 254,545,52 
REEDA TBA AAA 

JUBILELIS ZO.W EJ 
LOTERII PANSTWIWE! 

zł. 253,452,43 
» 258,30 
» 120,— 
5 714,79 

  

zł, 254,545,52 
REPREZE 

GZCZĘŚLIWEJ 
KOLEKTURZE 

  

LIEHTLNS> 

Zgłaszać się do „SŁOWA" 

G E A MM K UA 

KRYNICA „CARLTON“ 
Hotel Pensjonat prd zsrządem Marty Lo- 
renż p:leca pokoje słoneczne z balkonami, 
z bieącą wsdą ciepłą, zimną, centralaem 
ogrzew:niem, utrzymaniem — lub bez, 
Autobus hottlowy do dyspozycji gości. 

Ceny niskie. 
Zamówienia przyjmuje Zarząd. 

OOO OOOO 

  

  

Bab 2 AABAAŁARAAŁAAAŁ 

La i] 
Lekarze GABINET 

Kosmetyki EEA TZEZSEREWIEZI, 
"PEFTYYVYTYTYTYYYYVY: Laczniczej 

„Cedib“ 
J. Hryniewiczowej 
(Wielka 18 m. 9) 

Dr.Ginsberg 
Chorcby skórne, we- 
neryczue i moczopłcio- 

  

  
2į 

  

(S UMAŁAŁAAAAAAAŁAŻAAAŁAA 

Panienka 
do dziecka szešciclet- Lokale 
niego, Zz szyciem —- 

yv У 

  

potrzebna. Zgłaszać się 
godz. 6—8 wiecz, Za- 
kretowa 7—10. 

DO WYNAJĘCIA 

4, 5 i Ćcio pokojowe 

R sniaszkania wolne 
Inteligentna ad podatku ioka- 

wychowawczyni lowego, suche i jasne 
znająca freblow. met, i ze wszelkiemi nowo- 

poszukuje posady do Gan Roa 
dzieci, umie szyć, Mo- omierska 5-2. 
że. się zająć domem, 7, 
dobre Świadectwai re- MIESZKANIE 
ferencje,  Skromnych Słoneczne, ładne 4 po- 
wymsg, chętnie wyje-koje do  wynsjęcia, 
edzie, Adres Bakszta Wiadomość tel. 18 98, 
1i, 3-a m, od3 do 7 w, 

  

PA 
E e ra 

iKuPno 
i SPRZEDAŻ 

  

  

Młoda Krawcowa 
poszukuje stałej posa- 
dy, może zarządzać TYYYYWYYYYYYYTYVYYTY 
domem, opiekować się * 
dziećmi, przyjmie chęt. Zarybek karpia     

we. Wileńska 3, — od| został przeniesiony 
8—1 i 4—8. Tel. 567 na ul. Mickie- 
ЕНН, wicza 1 m. 11 

  
poza 

Kosmetyka 
nie possdę na wyjazd, szczepu Osieckiego do 
Posiada bardzo dobre sprzedania. 

JAAAŁAŁAŁAAAŁAŁAŁAŁA referencje. Zgłoszenia ooo tybolėstwo 
RERESTNEIEA do Adm. „Słowa* dla Czerwiaki poczta Ilja +ĘYYYYY' 

H. lub Wilno, Mostowa 

GABINET m > > 8 
Racjonalnej Gospodyni k esa РОН НАЫ z ukonczonem! iceum i, 

kosmetyk L religijas I Filomatów i Kursów OCE Z 
leczniczej potrzebna na zaścianku Handlowych poszukaje tyję nowy do dee WILNO, Kościół, kolej blisko jakiejkolwiek pracy. — nia Dowiedzieć się 

Mickiewicza 31—4 Zgłaszać się: p. Dry- 
kobiecą Światy, skrzynka pocz. 

Urod konserwa- Nr. 2, "pow. Brasław- 
je, dosko- ski, Warunki listownie, 

nali, odświeża, usuwa — można niesamotną* 
jej skazy i braki, Masaż 
kosmetyczny twarzy. 
Mazaż ciała, elektrycz- 
ny, wyszczuplający (pa- 
nie), Natryski „Hormo- 
na* według prot. Spnh- 
ls. Wypadsnie wsosów, 
łupież.  Indywidnalne 
dobieranie kosmetyków 2 Ž 
do każdej cery. Ost: Pianina 
nie zdobycie kosmety- zupełnie nowe (wielo- 

ki racjonalnej. letnia gwarancja) zł. 
Codziennie od £ 10—8 1.200. Kijowska 4, H. 

W. Z. P: 43 Abelow. 

  

Zgłoszenia listownie: gino a ń głoszeń J. Kar- Antokol 12 m.15, Sar- lina, Niemiecka 35. necka, 
AAAAADAAAAAMAAAA AAA 

Matura 
przygotowywanie ze Różne 

zszywki. rzedmio ra o tów do egzaminów w 

  

zakresie szkół średnich Wdowie Н. 5. 
Języki obce: trancas- hojnie wspartej przez 
ki, niemiecki (konwer- ogłoszenie Бгако|е je- 
sacja) orsz łacina iszcze 75 zł. na ostate- 
grecki, Lekcyj udziela- czne opłacenie meszy- 
ją rmtyaowani korepe- ny — Tow. Pań Miło- 
torzy b. nauczyciele sierdzia św. Wincente- 
gimn. mag, filozotji igo A Paulo uprzejnie 
spec matematyki. Zgł. przeto prosi o pomoc, 
do Adm, „Słowa* podby zapewnić przyst- 
„Matura“, łość biednej wdowy i 

  

УЕМО 
MM 

jej córeczek. 

WIELKA 44 
IEKIEWYCZĄ (D 

  

5. BEREZOWSKI. 

„Partbilet nr. 77777. 
Ołę ogarn ;f na chwilę smutek. Żal 

ic było pracy. którą miare porzucić, a 
ktcr2 tak połupiła, piskląt, żal było na 
wet marzeń, przesnutych ti, w „sow- 

chozie“, a przedewszystkiem -— ме 
mogła myśleć o tem spokojnie -— jak- 
że to rozstać się z Wierszyniuem: Nie 
będzie mogła rozmawiać z nim, jak do 
tąd, a czy on zechce zajść kiedy do 
niej? . 

Ale smutne myśli prędko ustępowa 
ły radosnym. Jakże miło byo czuć, że 
się przechodzi do szeregów Giiywateli 
6 czonych opieką prawną, będzie pra 
cować, uczyć się, Obiecywala sobie, 
że pokaże kiedyś swemu opiekunowi, 
że potrafi niegorzej od Skrylewa 1obić 
operacje... A jeśli kiedyś zachoruje, 0- 
na przez wdzięczność wyleczy go i 
wydrze śmierci! 3 

„Może wtedy przestanie traktować 
mnie, jak dziecko?“ —- myślała. —On 
nie pamięta, że mam już dwadzieścia 
łat!” " 

Tym razem Ola nie szła już pieszo 
na stację, pojechała z Borysem wóz- 
kiem z „sowchozu*. Waliza „opieku- 
na* leżała w nogach. były w niej ubra 
nia Oli. Gdy minęli bramę, Ola obej- 
rzała się poza siebie ostatni raz na to 
miejsce, .gdzie tak dziwnie i nieocze- 

"*kiwanie los jej zmienił się na lepsze. 
— (Co powiedział ojciec, na wia- 

domość o waszym wyjeździe? — za- 
pytał Borys. 

— Jest wam bardzo wdzięczny i 
cieszy się, że „będą ze mnie ludzie! 

— Ojciec został teraz sam, bez о- 

    

  

pieki? 
— Ž Jakimem... on będzie teraz 

mieszkać z ojcem. Będę więc spokoj- 
niejsza, że jest ktoś, kto ojcem się za- 
opiekuje. Jakim jest bardzo przywiąza 
ny do ojca, kocha go wiernie. Od ty- 
lu lat są razem... i zawsze razem ry- 
by łowią... Ojcu tymczasem wystarczą 
te produkty, które zostawiłam, a po - 
tem przyślę coś ze stypendjum... 

— Z tych sześćdziesięciu rubli? — 
zdziwił się Borys, — Jeszcze nie wia- 
domo, czy wam wystarczy tego na ży 
cie?. 

— Wystarczy! Będę żyła oszczęd- 
nie! 

Zaledwie zdążyli kupić bilety, jak 
zaturkotał i zadzwonił po szynach po 
ciąg i za chwilę jechali już wśród ste 
pów. 

Musimy wpierw wszystkie sprawy 
pozotatwiač, a potem pomyślimy o 
przyjemnościach, — zdecydował Bo- 
rys. — Odwieziemy walizę do hotelu 
i pójdziemy do „Medinu*. 

Instytut medyczny mieścił się w 
gmachu dawnego uniwersytetu w cen- 
trum miasta. W korytarzu, koto kance- 
larji stały grupy studentów i „rabfa- 
ków*. Przed spisem osób przyjętych 
na studja, tłoczyli się mężczyźni i „ko 
biety. Ola zatrzymała się także i u- 
śmiechnęła się, czytając swoje nowe 
nazwisko. Już przyzwyczaiła się do 
myśli, że nazywa się „Wierszynina'. 
W kancelarji musiała stać długo w ko 
lejce, zanim wydano jej dokumenty stu 
denckie. Ale w „Studkomie* dali jej 
"odrazu zlecenie do bursy i uprzedzili, 
że pierwsze stypendjum będzie wyda- 
nej 15 sierpnia. Na Ścianach w koryta 
rzach wisiały ogłoszenia, rozkłady wy 

kładów, rozporządzenia. Wszystko 
przypominało szkołę, w której Ola czu 
ła się tak dobrze! Uczucie, że nie jest 
już pozbawioną praw, wyrzuconą po- 
za nawias społeczeństwa, córką ,,po- 
pa”, dodało jej pewności siebie i od- 
wagi: W „Studkomie* sprzedawano 
bilety na obiady do jadłodajni studen- 
ckiej po 30 kopiejek. Ola dowiedzia- 
ła się o adres stołówki i kupiła kilka 
kwitków. Następnie udała się do bur- 
sy, mieszczącej się w gmachu daw- 
nych kursów żeńskich. Pokój nr. 123, 
w którym miała mieszkać, był na 
czwartem piętrze. 

Na środku pokoju stał stół i dwie 
ławki, a przy przeciwległych sobie 
ścianach stały cztery łóżka. Tylko jed 
no z nich było przykryte kołdrą — po 
zostałe oczekiwały na nowe mieszkan- 
ki. 

Przy stołe siedziała - dziewczyna 
22-letnia, ciemna brunetka, o typie wy 
raźnie żydowskim. 

Uśmiechnęła się do Oli,, i 
ła ją wesoło: ! 

— Nowa studentka? Bardzo mi- 
ło... Nazywam się Lewensztejn.... Na- 
razie będziemy we dwie w tym po- 
koju.... 

— jestem Wierszynina.. A 
mój mąż.... 

— Ach, nie myślałam, że jesteście 
mężatką.... wyglądacie tak młodo! 

— Czy myślicie, że tylko starusz- 
ki wychodzą zamąż? — roześmiał się 
Borys. 
— Nie... Powiedziałam to tylko tak 

sobie... Wybierajcie łóżko. 
— Wezmę to łóżko, — Ola poka- 

zała na stojące obok zasłanego. 
— Dobrze, będziemy sąsiadkami! 

powita 

LO; 

Nie macie nic ze sobą? Przypnijcie 
kartkę, że już zajęte miejsce. 

Ola napisała na kartce: „Zajęte, 
Ola Wierszynina“. А 

Borys zapytał, czy jest telefon w 
bursie i poszedł teletonować, a Ola 
została z nową koleżanką. 

— A wasz mąż mieszka w Ode- 
sie? — interesowała się żydówka. 

— Nie, pracuje w „sowchozie '... 
jest zarządzającym „sowchozu*. 

— Aha! Teraz rozumiem, bo 
wpierw myślałam sobie: „Dlaczego 0- 
ną chce mieszkać w bursie, kiedy ma 
męża? Więc będziecie bez męża w 
Odesie?“. * 

— Tak. 
— Będziecie tu tęsknić z począt- 

ku, ale potem przyzwyczaicie się. Już 
on pewnie będzie często tu w odwie- 
dziny przyjeżdżać? Przecież chyba 
kocha was bardzo? 

— Może,.... — wybelkotala Ola 
— Nie može, tylko napewno! To 

widač odrazu: jak patrzy na was, jak 
mówi do was. ° 

Powrót Borysa przerwał nieprzy- 
jemną dla Oli rozmowę. Nieprzyjemną 
nie dlatego, aby miłość  Wierszynina 
nie była dla niej pożądaną, ale dlate- 
go, że nie wierzyła, by tak być mog- 
ło. 

— Macie bardzo ładną żonę, — 
oznajmiła panna Lewensztejn Boryso- 
WI. 

— I ja jestem tego zdania, — ro- 
ześmiał się Borys. — Ale chodźmy na 
obiad! Może i wy dotrzymacie nam 
towarzystwa? —— zaproponował žy- 
dówce, która zgodziła się skwapliwie. 

Obiad zjedli w tej-samej restaura- 
cji, co i za poprzedniej bytności w 

mieście. Oli znów podobało się wszy- 
stko, jak wtedy. 

Ida Lewensztejn nabrała szacunku 
do Borysa, gdy dowiedziała się, że 
miał być nazajutrz w „Partkolegji“. 
Żydówka była nader rozmowna i. opi 
sała tryb życia w bursie. O jedenastej 
zamykano drzwi i trzeba było iść 
przez bramę i dzwonić do stróża. 
Klucz od pokoju oddawano kobiecie, 
«tóra sprzątała w bursie, mieszkającej 
na drugiem piętrze. 5 

"Po obiedzie spacerkiem udali wszy 
scy troje do hotelu, po walizę Oli. Ku 
swemu zdumieniu zobaczyła jeszcze 
jakąś paczuszkę. Nie wypadało jednak 
pytać, co to być może, spojrzała więc 
tylko z wyrzutem na Borysa. Dorożką 
już powracali do bursy. Dopiero tam 
Ola dowiedziała się, że w paczuszce 
były trzy prześcieradła, dwa ręczniki, 
nawleczki, i ciepły, wełniany  pled, 
Ola wyjęła z walizy poduszeczkę i 
zasłała łóżko. Borys znalazł w waliz - 
ce dywanik, który przybił nad łóż- 
kiem, żeby Ola nie brudziła ubrania o 
ścianę. Ida pomagała z zapałem: przy- 
niosła młotek, powyciągała gwoździe 
ze Ścian i kącik Oli stał się zupełnie 
przytulnem i znośnem gniazdkiem. Za 
inkniętą walizę wsunięto pod łóżko. 
pokój ożywił śię i rozweselił. O szó- 
stej Ida pożegnała nowych znajomych 
i wyszła, pozostawiając ich samych. 

— Nie gniewajcie się na mnie, O- 
lu, ale musicie zrozumieć, że żona 
Wierszynina nie może nie mieć po- 
ścieli, kołdry itp. rzeczy. Musicie więc 
pójść jutro z moją kartką do „rabko- 

pu“ do Bublikowa. Ułóżcie spis wszy- 

stkiego, czego będziecie potrzebować, 
Nie zapomnijcie 0 jesiennem palcie, 

nie widzę nic takiego, coby mogło je 
wam zastąpić!. Nie patrzcie na mnie 
takiemi oczyma, jakgdybyście chcieli 
mnie połknąć. W mieście nie można о- 
bywać się bez wszystkiego, jak na 
wsi. W tej kopercie jest trochę pienię- 
dzy, wystarczy wam na zakupy i na 
życie do otrzymania stypendjum. Czy 
gniewacie się na mnie naprawdę, że 
odwracacie się ode mnie? 

— Przykro mi i wstyd brać od 
was pieniądze, Andrzeju Michajłowi- 
czu,.... od obcego mi mężczyzny!.. 

— Więc ja jestem obcy? Dziękuję! 
Nie spodziewałem się tego po was! 
Myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi, — 
przecież jestem waszym mężem! A tu 
nagle — „obcy*! 

— Nie, nie, na miłość Boską, nie 
mówcie tak! — Ja jestem bardzo.. bar 
dzo wdzięczna i... tu przerwała, 
przerażona, czując, że była bliska po- 
wiedzenia słowa, którego nie śmiała 
powiedzieć sobie w duchu... 

— Więc nie jestem obcym? 
— Nie, nie, jesteście najlepszym 

przyjacielem!. 
— No, to nie mamy o czem dłużej 

mówić... Schowajcie pieniądze do wa 
lizy. Musicie też obiecać mi... 

— Obiecuję! 
— W razie potrzeby, gdybyście 

nie mieli pieniędzy, albo potrzebowali 
pomocy, zwrócicie się do mnie. Do- 
brze? 

— Dobrze. Obiecuję! 
— Teraz pójdziemy do kina, a w 

nocy wyjeżdżam, bo w „sowchozie* 
czeka na mnie moc pracy. 

Ola zrozumiała w tej chwili, jak go- 
rąco i głęboko pokochała swego mę- 
ża. 
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