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Przyczyny przesilenia 
a próby rozpętania deie- 

tyzmu. 

Od szeregu miesięcy sytuacja w 

handlu stale się pogarsza. Dziś już wy- 

raźnie mówi się o przesileniu, którego 

objawem jest gwałtowna redukcja ob- 

rotów, tak gotówkowych, jak wekslo- 

wych. O zastoju ruchu . handlowego 

świadczy również kurczenie się ohro- 

tów dewizańii i walutami. 

‚ ‚ № tle przesilenia w handlu wyrasta 

znamienne zjawisko  žwiekszania się 

niewypłacalności . firm handiowych, 

bądź w formie nadzorów i upadłości, 

bądź w tormie protestów weksli, a je- 

dnocześnie z tem — zjawisko wzrostu 

wysokości prywatnej stopy procento“ 

wej. 

Rzecz prosta że ten stan rzeczy mu- 

siał wywołać zrozumiałe zaniepokoje- 

nie w sfurach gospodarczych. 

Zaczęto doszukiwać się genezy nie- 

pomyślnej dla życia gospodarczego kon 

junktury. 

Prasa endecka, jak należała przewi- 

dywać, nie omieszkała skorzystać ze 

sposobności wprowadzenia w błąd po 

niezliczony raz swych coraz to mniej li- 

cznych czytelników, twierdząc i wytr- 

wałe powtarzając, że ślady odpowie- 

dzialności prowadzą w kierunku na Bel 

weder. Tylko okaliczności, polityczne! 

Do takich nie wahano się zaliczyć... 

zbiegania się w tym roku świąt Wielka+ 

nocnych z okresem kiedy obywatel ży= 

jący z poborów już nie posiada gotów= 

ki (nie dającego wiary temu odsyłam 

do Nr. 76 „Dziennika Wileńskiego''). 

Nadmierny w ciągu ostatnich kilku lat 

rozmach konsumcyjny który niewątpli- 

wie przyczynił się do bierności naszego 

bilarsu handlowego, taż sama prasa ko 

mentowała dążeniem do stworzenia za 

wszelką cenę pozorów dobrobytu. 

Czy trzeba napominać, że prasa go- 

spodarcza, poważna prasa gospodarcza 

nad temi wywodami, obliczonemi bez- 

sprzecznie tylko na snobizm brak wyro- 

bienia politycznego i skłonności do de- 

fetyzmu— przeszła do porządku dzien- 

nego, przemilczała o tem wogóle. 

Większość naszych ekonomistów ja 

ka też przedstawicieli sfer gospodar- 

czych jest zdania, że przyczyny zmniej- 

szenia się tempa wymiany towarowej i 

pojemności rynku wewnętrznego należy 

szukać w osłabieniu siły konsumcyjnej 

społeczeństwa spowodowanem. przez 

zaspokojenie głodu towarowego bez- 

pośrednio pa kryzysie r. 1924 - 1925. 

Przedewszystkiem jednak należy 

wziąć w rachubę spadek rentowności 

warsztatów rolnych, zatrudniających ol 

brzymią większość habywców wyro- 

bów przemysłowych: skutkiem zbiegu 

najrozmaitszych okoliczności uzyska- 

na początkowo równowaga między ce- 

nami na produkty rolne a przemysłowe 

uległa załamaniu się i jak obecnie (dane 

z miesiąca lutego) wskaźnik cen hurto 

wych na artykuły rolne wynosi 92,5, 

wówczas gdy na artykuły przemysłowe 

odnośny wskaźnik dochodzi do 104. 

Innemi słowy zamknięte nożyce ponow 

nie otwierają się. A przecież nie można 

zrobić zarzutu ani rządowi ani mini- 

strowi rolnictwa by do tego dążył, lub 
w tem się zawinił. 

Z przyczyn natury niegospodarczej 

a również i niepolitycznej,, którę zło- 

żyły się na pogorszenie sytuacji gospo- 

darczej a za które nikt i w najmniejszej 

mierze nie może ponosić odpowiedzial- 

ności należy wymienić nienotowane od 

dawna wielkie mrozy. Jak wynika z sej 

mowego exspose p. premjera Bartla 
wywołały one z jednej strony przejścio- 

wy kryzys w dziedzinie opałowej, z 

drugiej zaś ciężka zima była przyczyną 

strat i trudności zarówno w przemyśle 

prywatnym, jak i na kolejach i w żeglu- 
dze. Dość powiedzieć, iż w związku z 

usuwaniem Śniegu na kolejach przepra- 

cowano blisko 4 miljony dniówek w cią 

gu okresu dwumiesięcznego, podczas 

gdy w roku ubiegłym w tym samym 0- 
kresie przepracowano dniówek zaled- 

wie 850.000. Dla przyśpieszenia akcji 

ratowniczej przywołano żołnierzy, któ- 

rzy pracowali blisko 32 tysiące dnió- 

wek. Sytuacja na kolejach i w żegludze 
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Pierwsze posiedzenie Trybūnalu 
O Stanu. 
WARSZAWA, 5.IV. PAT. W dniu 

dzisiejszym -0 godz. 11 rano. odbyło 
się w sali Sądu Najwyższego w daw- 
nym pałacu Rzeczypospolitej przy pla- 

cu Krasińskich pierwsze konstytucyjne 
posiedzenie Trytunału Stanu. Posie- 

dzenie otworz,ł przewodniczący Z 

urzędu pierwszy prezes Sądu Naj- 

wyższego Leon Supiński,  poczem 
przystąpił do zaprzysiężenia członków 
Trybunału, którzy po złożeniu przy- 
sięgi podpisywali protokół. Po akcie 

przysięgi posiedzenie publiczne zosta: 

ło zamknięte, poczem Trybunał udał 
się na zebranie gospodarcze, na któ- 
rem wybrano Ścisły komplet dla za- 
łatwiania bieżących spraw. Poza rOz- 

prawami urzędować będzie komplet 

do spraw porządkowych pod prze- 

wodnictwem prezesa. Trybunału w 

podwójnym trzyosobowym składzie. 

Do jednego składu wchodzą sędzio- 
wie Bielawski i Thugutt, do drugiego 
— Bogucki i Lednicki. 0 

Audjencje u premiera Bartla. 

„ WARSZAWA, 5 IV. Pat. P. pre- 
zęs Rady Ministrów prof. K. Bartel 

przyjął w dniu dzisiejszym przed po 

łudniem pp. ministra spraw  wewnę- 

trznych Składkowskiego i kierownika 

Min. Skarbu Grodyńskiego w  Spra- 

wach bieżących. 

Poseł Arciszewski u Prezydenfa 
Rzeczypospolitej. 

WARSZAWA, 5 IV. Pat. Pan Pre- 

zydent Rzeczypospolitej przyjął w dn. 

dzisiejszym na Zamku p. Arciszew- 

skiego, udającego się do Rygi na 

stanowisko ministra pełnomocnego i 

posła nadzwyczajnego Rzeczypospoli- 

iej Połskiej na Łotwie. 

Inspekcja min. Kwiatkowskiego. 
WARSZAWA, 5 IV. PAT. P. minister 

przemysiu i hanalu iqż, Kwiatkowski udał 

Się «w dniu 4 b. m. do Tarnowa na jnspe- 
kcję. Powrót p. ministra nastąpi w sobotę 

dnia 6 b. m. . * 

ZA 1 PRZEGIW. 
lig tego bylo. 

Dr. Wacław Lipiński, major w. p., Zna- 
ny literat i młody uczony wydał świeżo 
niedużą broszurkę p. t. „Źródła do historji 
najnowszej wojskowości polskiej". jest to 
broszura, która orjentuje badaczy najśwież- 
szej historji naszych wysiłków militarnych, 
gdzie należy szukać Źróweł do historji roz- 

proszonych nieomal po całym świecie oddzia- 

łów. ktore podjęły broń z myślą, że przy- 

służą się Polsce. Książna p. Lipińskiego 
wskazuje, która dziecziną tutaj jest już 

opracowana, a która pozostaje w zaniedba- 

niu. Przy tej sposobności wyliczą autor 
wszystkie formacje wojskowe polskie z 
czasów wielkiej wojny. Było ich tak 
dużo: 

1) Legjony Polskie od 6 sierpnia 1914 
do 27 września 1916 r. 

2) Polski Korpus Posiłkowy od 27-g0 
września 1916 do 15 lutego 1918 r. 

3) Poiska siła zbrojna (Wehrmacht) od 
kwietnia 1917 do 11 listopada 1918 r. 

4) Bajończycy i Rueillczycy (od 21-go 
sierpnia 1914 r. do 22 sierpnia 1915 r.). 

5) Legjon. Puławski (od 18 październi- 
ka 1914 r.). 

0) Brygada Strzelców Polskich (od 13 

października 1915 r.). : 

1) Dywizja Strzelców Polskich (od 21 

lutego 19i7 r.). ! й 2 

8) I Korpus Polski (od 6 sierpnia 1917 
r. do 7 lipca 1918 r.). . 

9) II Korpus Polski (od 8 grudnia 1917 
r. do 12 mają 1918 r.). 

. 10) HI Korpus Polski (od 
1918 r. do 22 sierpnia 1918 r.). ; 

10) Oddział Polski w Odesie (od 25 li- 
stopada 1917 r. do 20 kwietnia 1918 r.). 

12) Połska Oddzielna Brygada na Kau- 
kazie (od 25-go grudnia 1917 r. do 26 lipca 
1988 г.), i 

13) Legjon Polski w Finlandji (od 24 
kwietnia 1917 r. do 1 marca 198 г.). 

14) Odaaział na Murmanie (od 29 czerw- 

ca 1918 r.) | SĄ 
15) Oddział na Kubaniu (od 24 sierp- 

nir 1918 r.). | й 
16) Dywizja gen. Zeligovskiego (od 23 

pazdziernika I9IŠ r.). i : 
17) V Dywizja Syberyjską (od 23-go 

czerwca I9I8 r.). 
18) Armja Polska we Francji (od 4-g0 

czeryca 1917 г.). RX \ 
i9 Polska Organizacja Wojskowa (P. 

O. W.) (od września I9I4 r.). 

15 stycznia 

morskiej w obecnej nawet chwili nie 

jest jeszcze całkowicie normalna, jak- 

kolwiek zbliża się ku temu. Ten stan 

rzeczy musiał oczywiście, spowodować 

perturbacje ogólne w sytuacji gospodar 

czej kraju, a także musiał pociągnąć za 

sobą straty zarówno w gospodarce pań 

stwowej, jak i prywatnej. 

Organ Stowarzyszenia kupców han- 

dlowych „Tygodnik Handlowy* cięż- 

kie warunki atmosferyczne w roku bie- 

żącym zalicza da równoległych i ze 

szczególną siłą działających przyczyn 

zastoju w handlu. „Surowa zima, pisze 

  

ułszczońa 
rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administrasia 

zasirzeżeć 60 do rozmieszczaniź ogłoszeń. 
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ty doleń świąt w Mińsku. | 
Z Mińska donoszą: Pierwszy 

dzień katolickich świąt Wielkiej 
Nocy przeistoczył się w przygnę- 
biające prześladowanie  katoli- 
ków wierzących. Bolszewicy zor- 
ganizowali wielką demonstrację 
antykatolicką, w której wzięły 
głównie udział jaczejki bezbož- 
nika. Pochód udał się przed ko- 
ściół katolicki na plac zwan 
obecnie Placem Woli, w chwil 
gdy właśnie odbywało się tam 
uroczyste nabożeństwo świątecz- 
ne. Wokoł kościoła ustawiły się. 
orkiestry wojskowe, które swoim 
graniem głuszyły organy kościel- 
ne i modlitwy wiernych. Cały 
plac przed kościołem obstawio- 
no wstrętnemi wizerunkami bluž- 
nierczemi, plakatami, transparen- . 
tami i t. d. Tłumy bolszewików 
wdarly się wreszcie do košciola 
i pałkami poczęli stamtąd wy- 
pędzać modlących. ' 

GPO. wysiedla kapłana katolickiego 
Z Mińska donoszą Na mocy rozpo- 

rządzenia GPU rezydujący dotychczas 
na Dalekim Wschodzie biskup katolic- 
ki ks. Sliwicki wysiedlony zostanie z 
terytorjum Rosji Sowieckiej. Przyczyną 
do tego posłużyła to, że ks. biskup Sli- 
wicki przyjął order przynany mu przez 
Rząd Polski z okazji 10-lecia niepodleg 
łości Polski. 

Litwa przystąpiła do protokołu Litwikowa 
MOSKWA, 6 IV. Pat. Agencja Tass 

pódaje: Poseł litewski w Moskwie 
Baltruszajtis wręczył rządowi sowiec- 
kiemu akt w sprawie przystąpienia 
Litwy do protokułu moskiewskiego. 
Protokuł wręczenia został podpisany 
przez Litwinowa i Baltruszajtisa. 

Ucisk szkolnictwa polskiego na Łotwie. 
Z Rygi donoszą: Społeczeństwo 

polskie w Łotwie poruszone zo- 
stało ostremi represjami, zwró- 
,conemi przeciw szkolnictwu pol- 
skiemu. Mianowicie w Warszo: 
wicach, pow. liłukszańskiego wła- 
dze łotewskie zamknęły szkołę 
polską 1 zwolniły nauczycielkę 
Annę Karpowiczową za to, że 
powiesiła ona ona š.ianie szkol- 
nej portrety wieszczów polskich, 
królowej Jadwigi i marszałka 
Piłsudskiego, a zdjęła portrety 
dostojników łotewskich. Tymcza- 
sem jak się okazało, portrety 
zdjął sam kierownik szkoły, ło- 
tysz. Mimo interwencji rodziców, 
związku Polaków na Łotwiei po- 
słów szkoła polska narazie zo- 
staje zamknięta. 

Qbrady łotewsko - estońskiej komisji 
nastąpią 9 kwietnia 

Z Rewla donoszą: Wczoraj estoń- 
skie ministerstwo spraw zagranicznych 
zwróciło się do łotewskiego minister- 
stwa spraw zagranicznych z propozy- 
p wyznaczenia lotewsko-estoriskiej 
mieszanej komisji na dzień 9 kwie- 
tnia. Wczoraj i przedwczoraj odbywa- 
ły się posiedzenia delegacyj; na ju- 
trzejszem posiedzeniu zapadnie osta- 
tecznie decyzja w szeregu kwestyj. 
Delegacja estońska wykazuje tenden- 
cje dojścia do porozumienia z delega- 
cją łotewską. 

„Lietuvos Aidas“ o aresztowaniach wśród 
gocjal-demohratów. 

+„Lietuvos Aidas“ zamieścił artykuł 
wstępny, poświęcony aresztowaniom socjal- 
demokratów. Pismo wskazuje na „niedo- 
puszczalność położenia, przy którem legal- 
na organizacja polityczna współpracuje z 
polskimi agentami. W stosunku do socjal- 
demokratów rząd zachowywał się cierpli- 
wie, jednak będzie zmuszony  zmie- 
nić swe stanowisko”. : 

„Lietuvos Aidas“ przytacza proklamację, 
znalezioną podczas rewizji u socjal-demo - 
kratów. W proklamacji tej mówi się, iż 
jeszcze tej wiosny należy koniecznie skoń- 
czyć z rządem faszystowskim, który już 

trzeci rok panuje nad krajem. 

p. |. Jakóbowski „osłabiła bardzo po- 

ważnie ruch sprzedażny we wszystkich 

prawie branżach wskutek trudności ko- 

munikacyjnych między poszczególnemi 

rynkami zbytu, stała się powodem 

zamarcia normalnego ruchu han- 

dlowego pomiędzy wsią a  mia- 

stem oraz wstrzymania się ludności od 

zakupów przy zwiększeniu wydatków 

na opał a ograniczeniu nabywania wy- 

robów gotowych”. 

Niez ależnie jednak od tych lub 

innych przyczyn przesilenia w handlu, 

niewątpliwie ostrość przesilenia byłaby 

mniejsza gdyby towar 

należytego popytu wewnątrz 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk * 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 

М/ — Księgarnia T-wa „Lot“. . 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. й 

KIE — ul. Zamkowa, W. Wlodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. | 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“ - 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

ą CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy 
| oraz cadesłane militnetr Kronika 

jednoszpalto! na str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 gri 

reklamowa od 60 že N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 50 gr. 
żej. Zagraniczne 50% drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiegn. 
NOWOGRÓDEK — 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegdžrnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA -— Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pel. Macierzy Szkolrej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch*. 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

kiosk St. Michalskiego. 

FE ATZ RB lin 

oszy. Komunikaty 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 
ARIA ATS ISK RE * 

PRZEBIEG PRZESILENIA RZĄDOWEGO 
"Wpierw koncepcja i linja polityczna nowego gabinetu, 

; później personalja. 
ł WARSZAWA, 5 IV. (tel. wł. „Słowa") Dzień dzisiejszy nie przyniósł 

zmiany w sytuacji politycznej, Zgodnie z naszą zapowiedzią wczorajszą 

dałszy rozwój przesilenia rządowego traci, na tempie i rozwijać się będzie 
spokojnie w ciągu najbliższego tygodnia. Jutro, t. j. w sobotę, Pan Prezy- 

dent Mościcki opuścić ma Warszawę i udać się do Spały, gdzie spędzi 
niedzielę. Powrót Pana Prezydenta do Warszawy spodziewany jest w po- 
pBiedziałek lab we wtorek, a wówczas dopiero potoczą się dalsze rozmowy 

fa temat ustalenia końcepcji nowego rządu i jego personaljów. Jak bo- 

wiem donieśiiśmy już wczoraj, porządek zlikwidowania kryzysu gabineto- 

wego ustalony został w ten właśnie sposób: najpierwej koncepcja i linja 

Polityczna nowego rządu, a następnie obsada personalna, szefostwa rządu 

i poszczególnych resórtów. Według opinij, jakie słyszeliśmy dziś od osób 
najzupełniej wiarogodnych, nie przypuszcza się, iż szeiostwo gabinetu obej- 

mie Marszałek Piłsudski osobiście, najprawdopodobniej na czele rządu 

stanie jego mąż zaufania. Co do osoby nowego desygnata, to pewną wska- 

zówką być może przyśpieszony powrót z Poznania do Warszawy gen. Ka- 

zjmierza Sosnkowskiego. Powrócił on dziś i w ciągu dnia odbył szereg 

konferencyj politycznych, poczynając od rozmowy z Marszałkiem Piłsudskim. 

oo as EET NSS VAT ORA EOKA CCIE TPP OOTSASKRORZZ TO 

Rokowania reparacyjne w Paryżu 
Konferencje dr. Schachta 

_ BERLIN. 5.4. (PAT). Jak donosi prasa berlińska, konferencja reparacyj 
na fa wczorajszem dwugodzinnem posiedzeniu postanowiła przeprowadzić 
obecnie szereg bezpośrednich rokowań i konferencyj pomiędzy „delegacją nie- 
miecką a poszczególnemi delegacjami aljanckiemi. Przedewszystkiem ma się 
odbyć dziś rozmowa pomiędzy dr. Schachtem a głównymi delegatami 4 mo- 
carstw wierzycielskich następnie zaś rozmowy pomiędzy delegacjami niemie- 
cką a angielską, niemiecką i francuską, niemiecką i belgijską oraz niemiecką 
i włoską. Dopiero po zakończeniu tych rozmów prace plenarnego posiedzenia 
zostaną na nowo podjęte. 9 ; 

' PARYŻ. 5.4. (PAT). Dr. Schacht odbył dziś rano narady z przedstawi- 
cielami Francji, Anglji, Belgji i Włoch. Z kolei nastąpiła konferencja przedsta- 
wicieli wszystkich delegacyj. че * 

Budżetowe porozumienie stronniefw niemieckich 
BERLIN, 5 IV. PAT. Rokowania 5 stronnictw, zbliżonych do obecnego gabinetu, 

w sprawie budżetu, doprowadzone zostały dzis do końca. 5 stronnictw, a mianowicie: 
socjaliści, demokraci, ceatrum, bawarską partja ludowa, która jest ekspozyturą cent- 
pa? w Bawarji, i niemiecka partja ludowa porozumiały się co do całego szeregu 
skreśleń budżetowych, dzięki którym przewidziany deficyt w wysokości 380 miljonów 
mógłby zostać zredukowany do 130 miljonów. Na podstawie tych rokowań, których 
wyniki będą we wtorek przedstawione frakcjom do zatwierdzenia, rząd Rzeszy ma 
powziąć decyzję co do budżetu, a nawet, jak zapowiada prasa. demokratyczna, jest 
rzęczą prawdopodobną, że 5 stronnictw rozpocznie obecnie rokowania ostateczne co 
do utworzenia wielkiej kcalicji. 

- przewiezienie zwłok ambasadora Herricka 
do Ameryki 

BREST, 5 IV. Pat. Trumna ze zwłokami ambasadora Herricka wy- 

niesiona została o godz. 8 min. 30 z arsenału oddziałów wojskowych ze 

sztandarami. Za trumną postępowali przedstawiciele władz. Na drodze or- 

szaku żałobnego zebrały się olbrzymie tłumy. W oknach i na balkonach 

powiewały flagi amerykańskie i irancuskie, pokryte kirem. Po przybyciu 

do portu trumnę spuszczono na kanonierkę, która przewiozła je do statku 

wojennego „Tourville". Po drodze załogi wszystkich napotkanych statków 

oddawały honory. W chwili, gdy trumnę wciągano na pokład „Tourville“ 

rozległa się salwa 19 strzałów armatnich. Trumnę postawiono w urządzo- 

nej na pokładzie „Tourville* kaplicy żałobnej. Niedługo potem, „Tourville* 

eskortowany przez jeden torpedowiec i dwa kontrtorpedowce, wyruszył w 

drogę do Ameryki. 

Przyjazd Kelloga do Paryża. 
LE HAVRE, 5 IV. PAT. Przybył tu były sekretarz stanu Kellog, który niezwło- 

" cznie odjechał do Paryża. 

Konferencia w sprawie opianiów węgierskich 
WIEDEŃ. 5.4. (PAT). Dziś rozpoczęła się konferencja w sprawie optan- 

tów węgierskich. Kierownicy delegacyj węgierskiej i rumuńskiej zebrali się 

wraz ze swymi współpracownikami na pierwsze posiedzenie, które miało cha 

rakter formalny. Obrady rzeczowe rozpoczną się dopiero w dniu jutrzejszym. 

Likwidacja rewolucji meksykańskiej 
Całkowite rozbicie wojska powstańców pod La Reforma. 

WIEDEŃ, 5.IV. PAT. „United Press" donosi, że główna armja 

powstańców została zupełnie pobita w bitwie pod La Reiorma. 

Wydany w tej sprawie komunikat urzędowy stwierdza, że rewo- 

lucję należy uważać za stłumioną. 

MEKSYK, 5IV. PAT. Donoszą urzędowo, że powstańcy w wyniku 

zaciętej bitwy pod La Reforma mieli 1000 zabitych i 500 rannych. Wojska 

rządowe wzięły zgórą 2 tysiące jeńców. Najciężej ranni w liczbię 300 z0- 

stali przetransportowani koleją do Monterey, gdzie zostali umieszczeni w 

szpitalach. Lżej ranni zostali umieszczeni do Emrreon. Powstańcy ewakuo. 

wali Culiacan w stanie Sunaloa i wycofali się w kierunku stanu Canblas. 

Krwawy porachunek z rokoszanami. 
WIEDEŃ. 5.4. (PAT). Dzienniki wiedeńskie donoszą z Nowego Jorku, że pociąg, 

wiozący 800 powstańców meksykańskich, którzy po klęsce pod La Reforrma usłowali 
uciec, został zatrzymany przed mostem, zburzonym przez lotników armji rządowej. Ka- 
walerja wojsk rządowych zaatakowała powstańców, którzy doszczętnie w (walce tej 
wyginęli. Doniesienia z La Reforma opisują straszliwy widok ciał poległych żołnierzy. 

Straty wojskowe rewolucjonistów miały wynosić w ostatnich walkach około 4 tys. ludzi. 
Poległymi Byli przeważnie Indjanie, którzy prawdopodobnie nie jwiedzieli nawet z ja- 
kiego powodu walczą. 

nieznajdujący 

kraju, 

jak naprzykład: 

Radca handlowy w Paryżu zaintere- 

sował francuskich importerów Inu pol- mógłby być eksportowany na rynki za- 

graniczne. Tu jedak brak dobrze zmon 

towanych organizacyj zawodowych, 

brak wykształconego elementu kiero- 

wniczego i t.p. stoi na przeszkodzie da 

wyzyskania chociażby w części na- 

szych możliwości eksportowych. Jesz- 

cze nie przebrzmiała głośna sprawa 0 

nadejściu na rynek londyński z Polski 

transportu masła fałszowanego, zawie- 

rającego 60 proc. margaryny, a już mo 

żna stwierdzić wypadki tego rodzaju 

ską produkcją tego towaru. W rezulta- 

cie eksporterzy polscy (Polska stoi na 

drugiem miejscu w Europie pod wzglę- 

dem produkcji Inu) przysłali na wysta- 

wę Inu we Francji dwa wagony tego to 

waru. Wkrótce jednak Francuzi odesła- 

li je z powrotem komunikując zarazem, 

iż tak umyślnie zaśmiecony towar nie 

może znaleźć nabywców we Francji. 

Radca handlowy w Palestynie dr. 
B. Hausner zainteresował kupców pale 

' 

styńskich towarem łódzkim. Kupcy ci 
„sprowadzili na.próbę 25 skrzyń sukna 

z fabryki C... z Łodzi. I cóż! Ota po na 

desłaniu towaru na miejsce przeznącze- 

nia i po otwarciu skrzyń okazało się, że 

skrzynie owe były w taki sposób zbija- 

ne, że sukno Było prźebitę 40-tu gwoź- 

dziami kiłkucentymetrowej długości. 

Powtarzam te wypadki wślad za pra 

są reprezentującą handel. Przytaczam 

je przykładowo, a przecież takich przy- 

kładów można przytoczyć bez liku. Tru 

dno mi w szczupłych ramkach  arty- 

kułu dziennikarskiego rozważyć przy- 

czyny tego stanu — nie ulega jednak 

wątpliwości, że i sfery handlowe winny 

się zastanowić nad tem w jakiej mie- 

rze mogą przyczynić się same do po- 

prawy  konjunktury niezależnie od 

współudziału w tem państwa... 

Jeszcze o stosunku sier gospodar- 

czych do okoliczności politycznych, na 

które prasa endecka tak skłonna jest 

powoływać się „Przegląd Gospodar- 

czy”, organ Centralnego Związku Pol- 

skiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i 
Finansów, w artykule naczelnym pisze 

w ten sposób: : 
„Po niebywale ciężkiej zimie Polska prze 

chodzi także ciężkie przedwiośnie. Nieustan- 
ne zatargi pomiędzy Sejmem a R ządem wy- 
tworzyły atmosferę napięcia politycznego. E- 
konomiczne następstwa anormalnych warun- 
ków klimatycznych ciążą dotąd na całem ży- 
ciu gospodarczem wywołując wiele skarg i 
utyskiwań. Wszystko to razem sprawia, że 
w szerokich warstwach społeczeństwa w sto 
pniu silniejszym niż od szeregu lat nurtują 
nastroje niezadowolenia, a może nawet pesy- 
mizmu. ` 

„Odbiciem ich stał się Sejm, kiedy, po u- 
kończeniu prac nad budżetem, uznał za ko- 
nieczne podjąć ogólną dyskusję nad położe- 
niem gospodarczem kraju. Aczkolwiek  ро- 
szczególni mówcy parlamentarni, zabierają- 
cy głos w tej dyskusji, zaznaczali wyraźnie, 
że chcą traktować sprawę w zupełnem oder- 
waniu od polityki, to jednak dyskusję tego 
rodzaju na terenie Sejmu, zwłaszcza na ple- 
num, uważąć trzeba za zajęcie zgoła jałowe. 
Pochodzi to poprostu może stąd, że stan go- 
spodarczy kraju w danym momencie jest wy- 
nikiem czynników zawsze niezmiernie różno- 
rodnych, a częstokroć także niezmiernie skom 
plikowanych. To też dla naprawienia tego 
stanu niema żadnych doraźnie działających 
zarządzeń. jeśli więc interpelacje, zgłoszone 
do Rządu w sprawie obecnych trudności go- 
spodarczych, kończą się stereotypowem py- 
taniem, co Rząd zamierza uczynić, aby tym 
trudnościom zaradzić, to istotnie frazes ten w 
odniesieniu do problemu, o który chodzi, 
brzmi nieco naiwnie, nawet gdy Sejm oświad 
cza jednocześnie gotowość natychmiastowe- 
go załatwienia wszelkich potrzebnych w tym 
celu przedłożeń ustawowych. Nie możemy bo 
wiem wyobrazić sobie, jakiego rodzaju miały- 
by być te ustawy, których natychmiastowe 
uchwalenie mogłoby rzeczywiście wpłynąć na 
ulżenie życiu gospodarczemu. Jeśli zaś cho- 
dzi o dziedzinę gdzie jedynie szybkość dzia- 
łania jest możliwą i konieczną tj. o pomoc 
w wypadkach specjalnie ciężkich następstw 
klęsk elementarnych, to tej pomocy ząd 
przeważnie udzielić może w zakresie własnej 
kompetencji. | 

„Z tych powodów sądzimy, że ogólnikowe 
dyskusje o położeniu gospodarczem kraju 
na plenum Sejmu, o ite nie służą tylko jako 
okazja: do wypowiedzenia się dla przedstawi- 
cieli różnych warstw ludności, przynoszą w 
istocie niezmiernie mały pożytek. Parlament 
przedewszystkiem przy uchwalaniu budżetu 
ma konkretną możność wywarcia wpływu na 
ukształtowanie sytuacji 'ekonomicznej kraju 
która, rzecz prosta, zależy w dużej mierze 
od gospodarki skarbowej. Stwierdziliśmy 
tu niedawno, że przy tegorocznych rozpra- 
wach budżetowych obydwu izb punkt wi- 
dzenia ekonomiczny był zupełnie zaniedbany 
aczkolwiek na wstępie ich próbowano należ.y 
cie go podkreślić. Tymczasem oderwana od 
wszelkich konkretnych przedłożeń generalna 
dyskusja ekonomiczna sprowadza się z konie 
czności do ogólnikowej retoryki, w ciągu któ 
rej od czasu do czasu znajdzie się myśl zdro 
wa i krytyka słuszna. Niemniej z samych kry 
tyk niepodobna jest ułożyć pozytywnego pro 
gramu. Stąd po wysłuchaniu czy przeczyta- 
niu tych krytycznych przemówień, nawet je- 
šli ujęte są w sposób całkiem rzeczowy, po- 
zostaje wrażenie jak gdyby pewnej pustki i 
nie ma się ucgucia, żeby przedstawiciel par- 
lamentu, mocny w podkreślaniu ujemnych - 
stron sytuacji albo też w stawianiu maksy- 
malnych postulatów, podać umiał sam odrazu 
sposób ich naprawienia". į 

Pod czyim adresem, zapytujemy, są 

te uwagi — jak nie pod adresem tych, 

którzy nie zawahali się przed zawar- 
ciem przymierza z destrukcyjnym ele- 

mentem sejmowym. 

Wracając do właściwego tematu, 

możemy stwierdzić, że aczkolwiek prze 

silenie istnieje, i że zmniejszenie się we 

wnętrznego obrotu handlowego może 

"wywołać poważne powikłania gospo- 

darcze a przynajmniej osłabienie tętna 

życia gospódarczego w roku bieżącym 

w porównaniu do roku ubiegłego, jed- 
nak nic nie wskazuje na to, by przesi- 

lenie mogło przekształcić się w kryzys 

chroniczny decydujący o dalszym losie 

państwa, jak to chce wmówić prasa en- 

decka, która jedyne remedium upatru- 

je w powrocie swym do władzy. Ze 

snu tego zbudzi ją rzeczywistość stre- 

szczająca się w słowach: 

„Opuskajsia kumie na dno“. 

Z. Harski.



  

Odgłosy jugosłowiańskie 
Śledztwo w sprawie zamordowa 

twym p 

Antoni Schlegel, dyrektor „Jugo- 
sztampy“ i jeden z najwybitniejszych 
współczesnych dziennikarzy jugosło- 
wiańskich, który w tych dniach padł z 
ręki nieznanego zamachowca, pocho- 
wany został w Zagrzebiu przy licz- 
nym udziale ludności, potępiającej 
ohydny czyn nieznanego zbrodniarza. 
W ten sposób skończył się pierwszy 
akt wielkiej tragedji, której widownią 
była w tych dniach jedna z ulic za- 
grzebskich. Akcja drugiego aktu roz- 
wija się jednak bardzo pomału. Po: 
Jicja jugosłowiańska prowadzi wpraw- 

"dzie dochodzenie w tajemniczej tej 
sprawie w tempie wprost zawrotnem, 
ale dotychczas wszelkie usiłowania 
miarodajnych czynników w kierunku 
wykrycia tajemniczego zabójcy redak- 
tora Schlegela pozostały bezskutecz- 
ne. W poszukiwaniach mordercy 
bierze udział obok policji kryminalnej 
również policja polityczna, której 
agenci twierdzą, iż tak skomplikowa* 
nej sprawy nie prowadzili już od wie- 
łu, wielu lat. Dzisiaj zdaje się już nie 
ulegać żadnej wątpliwości, że zamach 
na życie redaktora Schlegela miał pod- 
łoże polityczne. Świadczy o tem wy- 
mownie fakt, że organy Śledcze prze- 
słuchały dotychczas mnóstwo działa- 
czy politycznych i że na żądanie sę- 
dziego śledczego aresztowano dwuch 
redaktorów politycznych pisma „Vi: 
dovdan“, Rapaicza i Jewdjewicza. Po- 
nadto w ciągu ostatnich kilku dni 
aresztowano Około. 100 osób mniej 
wybitnych, na które padło podej- 
„rzenie, że mogliby z czynem 
tajemniczego mordercy pozostawać 
w jakimkolwiek związku. Około 
60 z pośród aresztowanych 
wypuszczono wprawdzie po przesłu- 
chaniu na wolną stopę, ale znajdują 
się oni.w dalszym ciągu pod nadzo- 
rem policji. Organy policyjne zawia- 
domiły wszystkie posterunki policyj- 
ne, że w myśl rozporządzenia sędzie- 
go śledczego należy zatrzymywać na 
granicy wszystkich podróżnych, którzy 
mają wizy wyjazdowe cokolwiek star- 
szej daty. A 

Zainteresowanie akcją śledczą wśród 
ludności całego kraju jest olbrzymie, 
do czego może w wielkiej mierze 
rzyczynił się fakt wyznaczenia nagro- 

w w wysokości 200.000 dynarów dla 
tego, komu uda się ująć zbrodniarza, 
lub wskazać miejsce jego pobytu. Do 
policji zagrzebskiej napływają codzien- 
nie niezliczone listy z mniej, lub wię: 
cej pożytecznemi wskazówkami. 

Ciekawą wiadomość, pozostającą . 
w ścisłym związku z aresztowaniem 
wymienionych już wyżej dziennikarzy, 
przyniosła w tych dniach białogrodzka 
 „Prawda”. Pismo to podaje mianowi- 
cie, że w związku z zamordowaniem 
redaktora Schlegela odbył się w No- 
wym Sadzie seans spirytystyczny. Me- 
djum opisało podczas tego seansu 
dokładnie obu rzekomych sprawców 
zamachu, oŚwiadczając przytem, že 
jeden z nich jest dziennikarzem. Po- 
dobno aresztowanie Rapaicza i Jewdje- 
wicza nastąpiło na zasadzie opisu po- 
danego przez medjum nowo-sadskie. 
Tak twierdzi w każdym razie biało- 
grodzka „Prawda”. 

Dyrektorem  zagrzebskiej „Jugo- 

nia redaktora Schlegela na mar- 
unkcie. 

sztampy* staje się po Śmierci Schlegela 
naczelny redaktor najpoczytniejszego 
pisma zagrzebskiego „Nowosti“, Slev- 
ko Jutrisza, ktory by! jednym z naj- 
bliższych współpracowników politycz- 
nych zamordowanego. 

Niepolitfyczne sensacje 
„Hoover z Białego Domu* — 
Czy można się całować w Izbie 
Gmin? — Zmartwienia „suchych* 

amerykanów. 

Nazwisko Hoovera znane jest — 
bez przesady można powiedzieć — 
na całem Świecie. Primo dlatego, że 
amerykański ten mąż stanu zasłynął 
z głośnej akcji filantropijnej zaraz po 
wojnie, a tysiące dzieci muszą jemu 
zawdzięczać swą egzystencję,  se- 
cundo, że przed paru miesiącami zo- 
stał wybrany na prezydenta Stanów 
zjednoczonych, a w dniu 6 marca b. 
r. zamieszkał w Białym Domu. Ale 
w Białym Domu mieszka jeszcze in- 
ny Hoover. Mieszka tam od paru 
dziesiątków lat jako odžwierny. Pierw- 
szego wielkiego Hoovera zwą Herber- 
tem, drugiego skromnego odźwierne- 
go Ryszardem. Ale sam Ryszard Ho- 
Over nie nazywa siebie inaczej jak: 
„Hooverem z Białego Domu". 

W czasie wyborów Ryszard Hoover 
głosował na kandydata demokratów Al. 
Smitha, aczkolwiek należy formalnie do 
partji republikańskiej. jednym z moty- 
wów była obawa,żew razie'gdy wybiorą 
Hoovera na prezydenta jego nazwi- 
sko stanie się pośmiewiskiem. Los 
zrządził,. że obawy się ziściły. Kiedy 
Ryszard Hoover telefonuje mówi: 

— Hallo tu Hoower z Białego 
Domu. у 

— A tu Marja Antonina — odpo- 
wiada šmiejąc się wesoło telefoni: 

stka. 
— Z kim pan chce mówić? Mo- 

że z Napoleonem? : 
Jeżeli w Białym Domu ktoškol- 

wiek mówi „Hoover polecił" lub Ho- 
over „pragnie* stale brzmi pytanie: 

róry Hoover. 

* 

Speacer (marszałek) angielskiej 
Izby Gmin jest w nielada kłopocie, 
inusi bowiem rozstrzygnąć trudny 
problemat: czy można całować się w 
lzbie Gmin i czy to nie narusza tra- 
dycji angielskiego parlamentu? 

Dotychczas kobiety — posłanki 
witały się, podobnie do swych kole- 
gów posłów; suchem podaniem 
ręki. Ostatnio jednak zaszedł nieby- 
wały precedens; w składzie Izby 
Gmin znalazły się dwie pary małżeń- 
skie. Parę dni temu jeden z deputo- 
wanych członek Labour Party, opu- 
szczając Londyn, pożegnał w sali po- 
siedzeń swą żonę również deputowa- 
ną, publicznym pocałunkiem. 

Koledzy wyjeżdżającego posła u- 
znali, że zachował się on nieodpo- 
wiednio, że pocałunek na sali posie- 
dzeń lzby Gmin narusza tradycje pa- 
nujące w tym gmachu i w rezultacie 
złożyli zażalenie speacerowi. Teraz 

"nym obrad lzby sprawę 

‹ @ м ° 

Zalamanie się ofensywy pod Hankou 
HANKOU, 5. IV. PAT. Załamanie się wojsk w Hankou przypisac 

należy zjawisku tak często obserwowanemu w wojnach chińskich, a miano- 
wicie, że wojska te, zamiast walczyć, bratają się z nieprzyjacielem. Dowód- 
ca garnizonu w Hankou zarządził nagle ewakuację kwatery głównej, mie- 
Szczącej się w gmachu konsulatu sowieckiego i sam zbiegł. Na wybrzeżu 
znajduje się ogromna liczba uciekinierów chińskich, 
na terytorjum koncesji francuskiej. 

usiłujących wtargnąć 
r 

Powrót komisji Simonsa do Anglji 
Konstytucja kanadyjska wzorem dla Indji 

WIEDEŃ. 5.4. (PAT). Dzienniki donoszą z Londynu: Komisja Simon- 
sa, która od dłuższego czasu przebywała w Indjach dla przestudjowania za- 
gadnienia rewizji konstytucji Indyj, ukończyła swe prace i wraca do Anglji. 
Simons oświadczył w adresie pożegnalnym, że komisja nie może się wpraw- 
dzie wiązać w żadnym kierunku, jednak gotowa jest wziąć jako wzó: 
dla konstytucji Indyj konstytucję Kanady. 

Pogrom jaczejęk komunistycznych w Bułgarii 
SOFJA, 5.IV. PAT. Śledztwo przeprowadzone w sprawie wykrytego 

"ostatnio spisku komunistycznego pozwoliło policji położyć rękę na wielu 
agentach moskiewskich, których celem bvło odbudowanie jaczejek  partji 
komunistycznej pozostającej na żołdzie Ill Międzynarodówki. W tym celu 
odbyła się w ostatnich dniach marca w Czirpanie potajemna konferencja 
głównych działaczy komunistycznych. 
tów, uprawiających propagandę, którzy rozpowszechniali obfitą 

Policji udało się wpaść na Ślad agen- 
literaturę 

wywrotową, Oraz odezwy, wzywające chłopów i robotników do niepłacenia 
podatków i domagające sie oddania władzy w ręce partji komunistycznej. 
W celu zmylenia policji działacze komunistyczni udawali. że prowadzą pro- 
pagandę przeciwalkoholową. Aresztowano 5 osób. 

straszliwe przypomnienie wielkiej wojny 
Eksplozja granatu na polach bitwy pod Verdun 
VERDUN. 5.4. (PAT). W czasie pielgrzymki 12 uczniów Kolegjum na pola bitwy 

w Deaumont, kiedy uczniowie siedzeli wraz z księdzem dookoła ogniska niedaleko ot- 
woru, utworzonego przez wybuch pocisku, nastąpiła nagle eksplozja ukrytego widocznie 
w ziemi pocisku. Ksiądz, kierujący pielgrzymką oraz jeden z uczni zostali w okropny 
sposób rozszarpani. Dwóch uczniów odniosło poważne rany, inni lżejsze obrażenia. 

Dibrzymi pożar browaru w Bukareszcie 
Straty wynos'ą 20 miljonów lej 

BUKARESZT. 5.4. (PAT). Dzisiejszej nocy w jednym z browarów tutejszych wy- 
buchł pożar, który zniszczył znaczną część zabudowań Oraz składy jęczmienia i chmie- 
lu. Na ratunek EZ wszystkie oddziały straży ogniowej, którym udało się w końcu 
pożar ugasić, 

ne są prowizi 
rzyczyną ognia jest niedbalstwo jednego z robotników. Szkody oblicza- 

orycznie na sumę około 20 milj. lei. Książę regent Mikołaj oraz przedstawi- 
ciele władz śledzili aa miejscu akcję ratunkową. 

Zapaśnicy polscy zwyciężają 
BERLIN. 5.4. (PAT). W rozpoczętych wczoraj w Dortmundzie mistrzostwach za- 

paśniczych Europy biorą udział zawodnicy polscy w liczbie 7. Zawody odbywają w t.zw. 
hali Westfalskiej przy udziale 65 zawodników, reprezentujących 14 państw. Z wyjątkiem 
Jugosławji przybyli do Dortmundu przedstawiciele wszystkich narodów, które zgło- 
siły swój udział w zawodach. W, pierwszym dniu zawodów walczyło trzech Polaków, 
przyczem wszyscy osiągnęli zwycięstwo. W wadze koguciej Ganzer (Polska) pokonał 
po 6 minutach walki Pytla (Austrja). W wadze piórkowej walczący. zastępczo Breitkopf 
(Polska) pokonał po dwóch minutach 37 sek. He rnstroema (Szwecja). Wreszcie w wa- 
dze lekkiej Rejniak (Polska) zwyciężył Musila (Austrja). 

Kwietniowe mrozy w Polsce 
W Wileńszczyźnie — 18, w Gdańsku — II. 

WARSZAWA. 5.4. (PAT). Z wileńskiego okręgu dyrekcyjnego donoszą, że tempe- 
ratura w nocy dochodziła do —18 stopni 
bie Dąbrowskie pokryte jest szatą śnieżną 
gdańskiej padał Śnieg. 

speacer jest w kłopocie i obawiając 
się, że sam jest mało kompetent: 
n w tego rodzaju sprawie, za- 

erza umieścić na porządku dzien- 
regulamino- 

wą: czy może żona całować się” z 
mężem w parlamencie, o ile oboje'oni 
są deputowanymi. Jaki będzie wynik tej 
oryginalnej debaty parlamentarnej, tru- 
dno przdwidzieć. 

* 

„Sucha“ Ameryka dostarcza 'nie 
mało tematów do żartu, ale często 
to co wydaje się nam żartem, jest 
tam codzienną rzeczywistością. Oto 

„nie dalej jak przed Świętami w dziel- 
nicy dyplomatycznej Waszyngtonu ze- 
brały się liczne tłumy. Można bylo 
przypuszczać, że oczekiwany jest co* 
najmniej przyjazd jakiegoś znakomite- 
go dyplomaty. W istocie jednak spra- 
wa przedstawiała się o wiele proza- 

c. w gdańskiej dyrekcji do —11 stopni. Zagłę- 
60 cm. grubości, W dyrekcji krakowskiej i 

iczniej. Zebrane tłumy przymusowych 
antyalkoholików oczekiwały przyjazdu 
samochodów ciężarowych, które mia- 
ły dostawić „zapas trunków dla po- 
selstw zagranicznych. Przed Świętami 
Wielkanocnemi korpus dyplomatycz- 
ny Waszyngtonu obstalówał w Euro- 
pie ogółem 575 skrzyń win i likie- 
rów. Drogocenny ten ładunek przy- 
był w Wielkim tygodniu do New 
Yorku i stamtąd pod solidną eskortą 
był przewieziony do dzielnicy posel- 
skiej t. j. do jednego miejsca, gdzie 
nie obowiązuje „suchy regime". 

Widok jadących samochodów wio- 
zących owoc zakazany powitał tłum 
waszyngtońskich amatorów trunków. 
hucznemi oklaskami. 

Nie jeden łykał slinkę i klął. w du- 
chu prohibicję na widok tylu niedo- 
stępnych dla gardła suchego Amery- 
kanina delicyj. Al 

Jak się ma ranny Bohdan  Kafasfrofy i powodzie 
Kucharkowski 

  

Jak się dowiadujemy stan zdrowia 
rannego Bohdana Kucharkowskiego 
nie uległ zasadniczej zmianie. Dziś 
wieczorem gorączka sięgała 37,4. W 
sprawie projektowanej operacji otrzy- 
maliśmy wyjaśnienia, że kula ugrzę- 
zła głęboko w jamie czaszki w oko- 
licy kości potylicowej. Ani dziś ani 
jutro nie jest przewidziana operacja, 
decyzja w tej sprawie zapadnie za 
kilka dni w zależności od ogólnego 
stanu zdrowia chorego. Możliwe jest 
również, że operacja wogóle nie bę- 
dzie dokonana. . 

Pogrzeb ofiary zbródni sowieckiego 
agentą. 

NOWOGRODEK, 5. IV. PAT. W 
dniu jutrzejszym odbędzie się pogrzeb 
tragicznie zmarłego posterunkowego 
Feliksa ŻZelazkowskiego, w którym 
wezmą udział woj. Godlewski, ko- 
mendant wojewódzki policji państwo- 
wej inż. Rożkowski, wojsko i policja. 

Przed jakim sądem stanie Apanasenita? 
Według informacyj prasy warsząw- 

skiej, sprawa Apanasewicza będzie 
rozpatrywana na zwykłej drodze są- 
dowej jako pospolita zbrodnia. Mini- 
sterstwo spraw „zagranicznych (podo- 
bno nie ma zamiaru interwenjować (?) 
a do chwili obecnej również i władze 
sowieckie nie zgłosiły interwencji. 

TATSIA 

„Kurjer Wileński* zamieścił wczoraj 
wiadomość, że Marszałek Piłsudski pisze 
dla „Kurjera Wileńskiego* artykuł. Poco 
ta, nieprzyjemna autoroklama? Czy mamy 
stosować amerykańskie metody przy reda- | o 

gowaniu gazet wileńskich? Marsz. Piłsudski 
zapowiedział istotnie, że nada do szeregu 

gazet polskich, w tej liczbie także do Dnia $ j 
510- ° Polskiego, Dziennika Poznańskiego, 

wa, Głosu Prawdy, Kurjera Porannego, 
Republiki 

swój artykuł o obecnem przesileniu. Praw. 

dopodobnie artykuł ten zamieszczony bę 5 

dzie w tych wszystkich pismach jutro wk 
niedzielę. Wszystkie pisma o tem wiedzą 
ale sprawiedliwość nakazuje stwierdzić, że į 
tylko jedno napisało: „Marszałek Piłsudski 
pisze dla nas artykuł”. 

  

     

            

   

  

Łódzkiej i t. d. i t.d. т ё а. - 1 К 

HOBART. 5.4. (PAT). Wielkie wylewy 
POZY w Tasmanji spustoszenia. Miasto 

lobart zostało odcięte od pozostałej części 
kraju. Wszelka komunikacja zarówno kole- 
jowa, jak telegraficzna i telefoniczna została 
przerwana, 5 osób, jadących samochodem, 
utonęło. Liczba ofiar katastrofy zalania kopal 
ni cyny wskutek zerwania się tamy wynosi 
ogółem 14 zabitych. 

BOGOTA (Kolumbja), 5.4. (PAT). Hu- 
ragan poczynił wielkie spustoszenia w płan- 
tacjach. bananów w Santa Marta, niszcząc 
zgórą miljon drzew. Szkody obliczają na 100 
tys. i. st. 

SOFJA. 5.4. (PAT). W okolicy Filipopola, 
nawiedzonej ubieggłego roku trzęsieniem zie 
mi, odczute ostatnio nowe wstrrząsy sejsmi- 
czne. Wśród ludności zapanował popłoch. 

BUKARESZT. 5.4. (PAT). Na stacji Bo- 
boc koło Buzeu wykoleił się pociąg pośpie- 
szny, idący z Kiszyniowa, przyczem wy- 
wróciły się trzy wagony pasażerskie. W-g do 
tychczasowych obliczeń, liczba zabitych wy- 
nosi 20 osób, rannych zaś jest około 60. 
Śnieżyca utrudnia wielce akcję ratunkową. 

  

Wygrane Lotorji Państwowej 
W 22-gim dniu ciągnienia 18 tej Pań- 

stwowej  Loterji podły następujące wy- 
grane 

Po 15,000 zł. wygrały N-ry: 828, 17375 ygrały ry: 

Po 5,000 zł, wygrały N-ry: 127366, 
165034. 

Po 3000 zł. wygrały N-ry: 37886 54468 
86625 153009 164427. 

Po 2,000 zł. wygrały N-ry: 12767 58998 
72245 78142 92073 97088 103456. 

Po_1,000 zł. wvgrały N ry: 33439 
43013 72043 76375 80329 102913 107901 
113694 134980 ° 136049 140893 162529, 

Po 600 zt. wygraty N-rv: 22198 24731 
33150 42417 50824 59459 87614 91100 97206 
©9144 103732 108434 119272 173765 134084 
135865 137006 142666 144592 145607 151304 
157077 159177 160849 172105. 

Pó 500 zł. wygrały N-ry: 1598 2678 
3181 5048 554! 5662 6009 6407 6704 6712 
1046 7204 8035 9419 13704 14123 15170 
16012 17538 17674 17815 18132 18585 20719 
21536 26039 26886 29383 29527 30041 31911 
32176 32513 37637 33405 34249 34476 35223 
35815 30179 37282 38304 41223 42941 45132 
45656 47680 48418 50839 52133 53387 55920 
58188 61323 62230 62517 63624 63747 64694 
66099 67744 60871 70156 72178 72264 73023 
76129 78498 78498 78564 79517 79719 83501 
84184 84236 85949 86179 87675 88022 88304 
90133 91361 94541 94873 97457. 
100244 103132 103450 105292 107029 108892 
109471 111882 111910 114967 117153 119454 
121604 121899 122518 122880 123544 125097 
126105 129181 130527 136369 137372 137497 
138352 139996 140939 141970 143558 144570 
144767 144982 145356 146020 146064 147068 
147520 1477 2 151299 152344 153458 154613 
158270 158370 158845 159679 161734 162634 
162903 164162 164639 169631 172389 108809 
122629 130395 147520. 

mi Ais 

+ Clou sezonu!!! < 

„. Lilas dmnertal ” 
й егата. 

Ą R Daj- re 

  

Maść „MRÓZOÓL” Gąse- 
JEddmrożęnie ckiego zapobiega Od- 

zjmrażaniu się kończyn i goi ranki, po- 
je od odmrożenia. Sprzedają | 

apteki i skłańv. 8PLS—0. 

  

Dzisiaj: « 

Uspaniai) 
       

WRAŻENIA TEATRALNE 
Adam Grzymała Siedlecki: „Wła- 
manie' sztuka w trzech aktach 

w Reducie. 

Kiedy znakomity kryt$k zmienia 
rodzaj swoich zainteresowań i dzie- 
dzinę działalności literackiej, przerzu- 
cając się do tworzenia przeciętnego 
dramato-pisarstwa, zapytać należy co 
zyskuje na tem literatura dramatycz- 
na, a co traci krytyka literacka? 

Pozornie zdawać się może, że ta- 
kie stawianie kwestji jest conajmniej 
nierzeczowe i że niema racji pytać o 
straty krytyki i zyski literatury, bo ta 
zmiana pochodzić może albo z nasta- 
wienia jego zainteresowań, albo z na- 
tchnień niezależnych poprostu od je- 
go zamierzeń racjonalnych i uzasad- 
nionych dotychczasowym stanem jego 
pisarskiej indywidualności. Naležy 
więc przyjąć tę zmianę, szanując czy- 
stość intencyj twórczych i nie jszukać 
porównań z działalnością jego kryty- 
czną. Z tych jeszcze względów pyta- 
nie o zyski literatury i straty krytyki 
może się wydawać nieracjomalne, że 
krytyk obok i równorzędnie do zna- 
komitych wyników swojej dziatalno- 
Ści krytycznej zdolny jest czasem dać 
dzieło literackie w postaci niezłej po- 
wieści, dobrze zrobionej sztuki sce- 
nicznej i t. p. Tak przecież dzieje się 
we Francji, gdzie co czwarty  utalen: 
towany krytyk literacki produkuje 
równolegle różne powieści, dramaty, 
lekkie komedje, co bywa czytane i 

w sobotę dnia 6 

Bal rozpocznie się 0 godz. 22. 

wietnia 1929 r. 

  

grane i ma niezły popyt na rynku 
księgarskim i scenicznym. Nie trzeba 
chyba wspominać, że nawet pierwszo 
rzędne tuzy, w krytyce literackiej 
również uprawiają często kilka rodża- 
jów literackich, że wymienię dla przy- 
kładu Juljusza Lemaitre'a, który obok 
kilku tomów charakterystyk pisarzy 
współczesnych i coś dziesięciu to 
mów wrażeń teatralnych ma w swym 
dorobku nowele i powieści, a przede- 
wszystkiem szereg sztuk  scenicz- 
nych. 

Warunkiem jednak zasadniczym 
przerzucenia się krytyka do dramato- 
pisarstwa, lub równoległego obok 
krytyki uprawiania sztuki scenicznej — 
jest równowartościowość tej sztuki, 
tak, by jej kosztem nie uszczuplać 
zdobyczy krytyki literackiej, której 
zawdzięcza autor swą sławę i której 
przysporzył prawdziwie wartościowe, 
o trwałych zdobyczach,  studja i 
szkice. 

Pokusie sceny i pokusie beletryą 
styki ulegali znakomici krytycy prawie 
zawsze z jednakowym wynikiem; wo- 
bec znakomitości dorobku krytyczne- 
go nie tylko malaly, ale poprostu gi- 
nęły w niepamięci ich utwory scenicz- 
ne. Należało tylko żałować czasu 
zmarnowanego dla twórczości kryty- 
cznej. 

Najgorzej bodaj wyszedł na tem 
p. Siedlecki i najboleśniej doświadczył 
na sobie nierozważne oddanie się 
scenie: od lat kilku bowiem umilkł 
wybitny krytyk literacki, który ma w 
tym dorobku niezrównane studja o 
Wyspiańskim i Fredrze, a. przyszedł do 

głosu nieszczególny nowelista i jesz- 
cze mniej wartościowy autor sce- 
niczny. ё 

Nie wolno mi się zastanawiač, ja- 
kie względy zmusily do tego autora 
„Wyspianskiego“ i/czy nie właściwa 
wielu literatom pogoń za popular 10- 
ścią i łatwością zarobków pociągnęła 
ich na tory wymuszonej Kdziałalności 
dramatopisarskiej. Lecz nie tylko mi 
wolno, ale jest niejako obowiązkiem 
krytyka stwierdzić, że ż tego Obrotu 
rzeczy wynika strata dla literatury 
nie tylko krytyki, ale, podkreślam, lite: 
ratury. Bo to, co!tworzył p. Siedlecki 
w krytyce, posiada znamiona pierwszo 
rzędnych wartości artystycznych i na- 
ukowych. ы 

O jednym z debiutów „scenicz- 
nych” Lemaitre'a powiedział Sarcey, 
że sztuka odznacza się „szczególnym 
brakiem doświadczenia i rzadką nie- 
zręcznością", ale również „rzadkim 
smakiem prawdziwej obserwacji i 
szczególnym zmysłem dla współcze- 
snego życia”. Niestety, nawet tego о- 
kreślenia nie można w całości zasto- 
sować do twórczości scenicznej p. Sied- 
leckiego. W pewnej jednak mierze 
dobrze ono charakteryzuje jego po- 
czynania dramatopisarskie. 

Są bowiem one dziwną mieszani- 
ną obserwacji i prawdy życiowej z po- 
szukiwaniem sytuacyj zanadto nieży- 
ciowych i sztucznych, są, dalej, mie- 
szaniną znacznego nerwu i wyczucia 
dramatycznego z nieumiejętnością wy- 
korzystania i przeprowadzenia konflik 
tu oraz niezdarnością i brakiem taktu 
dramatycznego, wreszcie są te poczy- 

nania mieszaniną przeróżnych stylów 
dramatycznych z wybitną przewagą 
nieznośnego, taniego melodramatu. 

Już z okazji prezentacji teatralnej 
„Siostr“ p. Siedleckiego w  Reducie 
pisałem o tem, dzisiaj, po ujrzeniu 
„Włamania”, utwierdziłem się w tem 
mniemaniu, Należy ta sztuka do me- 
lodramatów z pogranicza sensacyjno- 
kryminalnych sztuk i jest jaskrawą 
ilustracją dopieroco wypowiedzianego 
sądu. 

W fabułę nieco sztuczną, po lite- 
racku pomyślaną, włożył p. Siedlecki 
sporo obserwacji i psychologii życio- 
wej, ale nie mógł się zdecydować na 
jeden styl—komedjowy lub tragiczny 
-—i dał w wyrazie ostatecznym rzecz 
niewyraźną, błahą, akcentując tylko 
parę razy głębszą intencję utworu. 
Jest w p. Siedleckim jakaś przekora, 
by plątać konflikt dramatyczny bez 
potrzeby, zamiast, postawiwszy go na 
scenie, dążyć prosto do jego ro- 
związania. | stąd pochodzi nie- 

równość utworu, która widza  de- 
nerwuje. 'A szkoda. Sporo bowiem 
prawdy życiowej utopił p. Siedlecki 
w irytującej przekorności bohaterów, 
Za największą zaletę tej sztuki uznać- 
by należało psychologję postaci głów- 
nych, ich moralność, jeśli tak wolno. 
określić, i bardzo zręczne podkreśle- 
nie istotnej wartości etycznej, omota- 
nej w pozory bardza mylące, jedna- 
kowoż wychodzącej na jaw i pozwa- 
lającej widzowi sprawiedliwie usto- 
sunkować się do walorów duchowych 
i etycznych bohaterów sztuki. Ale są 
obok tych wiernych psychologicznie 

odbędzie się w salonach Oficerskiego Kasyna Garnizonowego ul. Mickiewicza 15. 

AL Polskiego Białego Krzyża 
pod protektoratem Wojewody Wileńskiego Władysława Raczkiewicza i Dowódcy O. K.III generała Aleksandra Litwinowicza 

Czysty dochód na akcję kulturalno-oświatową wśród żołnierzy. 

bohaterów, jakieś typy bliżej nieokreś- 
lone, pętające się na scenie nie wie- 
dzieć poco i komu potrzebne, jak inż. 
Mianota (Karolina i bez, tej papiero- 
wej postaci może żądać rozwodu). 

l jest jeszcze jedno miejsce — w 
końcu aktu trzeciego - które przypo- 
mina mi „rzadką  niezręczność” i 
„szczególny brak doświadczenia", zna- 
ne nam z „Sióstr* tegoż autora. Wą- 
tek' sztuki wikła się tu bez potrzeby, 
nabiera tragicznych akcentów, by się 
niespodzianie zakończyć „karcianem'* 
i wybitnie komedjowym (tej najlżej- 
Szej komedji) powiedzeniem Łoty. 
szyna. 

To też z poczynionemi tu zastrze- 
żeniami można zastosować do „Wła. 
mania* p. Siedleckiego sąd Sarcey'a 
wypowiedziany z okazji sztuki p. t. 
„Rėvoltėe“ Lemaitre'a: odznacza się 
ono („Włamanie”) „szczególnym bra- 
kiem doświadczenia i rzadką nie- 
zręcznością”, ale też „rzadkim sma- 
kiem prawdziwej obserwacji i szcze- 
gólnym zmysłem dla współczesnego 
życia”. W imię bezstronności jednak 
przyznać należy, że p. Siedlecki po- 
czynił duży krok naprzód od „Sióstr” 
do „Wlamania“. Przedewszystkiem w 
technice i budowie sztuk swych — co 
nie osłabia w wyniku ostatecznym 
pewnej trafności zastosowanego tu 
Sądu Sarcey'a. Sąd ten mógłby ulec 
korektywie znacznej, gdyby inteligentny 
ołówek przyjaciela p.  Siedleckiego 
przespacerował się—kreśląc — po akcie 
trzecim i paru fragmentach aktu pierw- 
szego i drugiego. 
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Odegrano „Włamanie* w Reducie 
bardzo starannie. Miło mi podkreślić 
z całem uznaniem grę. p. Perzanow- 
skiej w roli Karoliny. Była w miarę 
dramatyczna i z dużą zdolnością in- 
tuicjj psychologicznej  akcentowała 
przejścia duchowe bohaterki Sztuki. 
P. Wołłejko w roli Łotyszyna 'i p. 
Chmielewski, jako dyrektor umiarem 
swej gry stworzyli doskonałe kontra- 
Sty. Bardzo dobrym włamywaczem 
(on) był p. Knobelsdorii. Należałoby 
reżysersko stonować początek sztuki 
chaotyczny dźwiękowo, następnie kil- 
ku wykonawców prosić o liczenie się 
z akustyką sali (zbyt ciche mówienie), 
wreszcie jakoś poprzebierać niektóre 
damy i po ludzku uczesać je. Wreszcie 
zauważyć muszę pewnego rodzaju 
niedbalstwo techniczne, niedopuszczal- 
ne wobec publiczności: trzykwadran- 
sowe opóźnienie przedstawienia, u- 
rozmaicone stukiem montowanych, a 
jakże nieskomplikowanych dekoracyj. 
Nie jest to szczegół drobny wobec 
publiczności. Jest natomiast szczegó- 
łem bardzo drobnym, jeśli się o go- 
dzinę wcześniej wykończy dekoracyj- 
nie scenę. Й 

у W. Piotrowicz, 

ai 

" 

    

 



To, co o eksploatacji toriu w calej 
Rzeczypospolitej powiedział inž. K. 
Łubkowski, w większym jeszcze stop- 
niu odnosi się do Kresów wschodnich: 

tu eksploatacja torfu rzeczywiście na- 

leży do „najbardziej upośledzonych 

gałęzi przemysłu rolnego“. Osiem lat 

„temu w broszurce „O eksploatacji tor- 
fu na opał w Wileńszczyźnie” pisałem, 

że na taki stan rzeczy złożył się sze- 

eg najróżnorodniejszych przyczyn i 

warunków, których zbadaniem i usu- 
„ięćiem względnie złogodzeniem winny 

się zająć czynniki zainteresowane. Nie- 

stety w tej dziedzinie nic, czy prawie 

nie dotychczas nie zrobiono. 

  
Eksploatacja tarfu, na opał, jako 

Przedsiębiorstwo przemysłowo-handlo- 

We, znaną jest w Wileńszczyźnie zale- 

dwie od 28 lat (pierwsza fabryka torfu 

| powstała w r. 1900). Z całą bezstron- 

nością przyznać należy 'pionierom tej 

| gałęzi przemysłu, że niezrażeni strata- 

| mi ani nieufnością ludności do nowego 

materjału opałowego, z niesłabnącą 

|energją kontynuowali raz rozpoczęte 

dzieło. Jak wielką była ta nieufność, 
Świadczy fakt, że w ciągu pierwszych 

_ lat torf opałowy nabywany był wyłącz- 
"ie przez fabryki i zakłady przemysło- 

Zarządzane przez cudzoziemców a zwła 

| szcza Niemców. Elektrownia miejska w 

Wilnie stosować zaczęła tori o wiele 
Później po stwierdzeniu w drodze do- 

| Šwiadezalnej, iž torf nietylko może za- 
Stąpić drzewo, lecz daje pewne oszczę- 

INFORMACJE. 
Sprawa unifikacji organizacyj 

: rolniczych. 
Endecja dziala. 

 W dniu dzisiejszym  zbiera się w 
Warszawie rada główna Centralnego 
T.wa Rolniczego, która ma za zada- 
nie wypowiedzenie się decydująco na 
temat unifikacji organizacyj rolniczych.. 

| W związku z tem „Kurjer War- 
Šzawski“ rozpocząt wczoraj akcję, w 

t rej czyni aluzję, že czynniki decy- 
_ dujące C. T. R. żywią jakoby obawy, 
;1ż unifikacja grozi własności T-stwa, 
Xtóre poza dorobkiem kulturalnym 
dwóch pokoleń rolniczych, posiada 
Poważny własny majątek nieruchomy, 
Oprócz zapisów i legatów oflarodaw. 
<ów ze siery ziemiańskiej w postaci 

- nieruchomości ziemskiej. 

  

Handel zewnętrzny Łotwy w r. 
1928. 

Obroty handlu zagranicznego Łotwy w 
„T. 1928 w porównaniu Z r. 192I przedstą- 

wiały się następująco (w milj. łatów): > 

4 1927 1928 
| 7 Brzewóz  ' 249,9 308,0 
: -Мумба 221,2 258,7 

Saldo — 287 — 49,3 

lntensywniejszy wzrost przywozu niż 
wywozu w r. 1928 spowodował wzrost 
ujemnego salda handlowego, które jednak 
iest mniejsze niż w r. 1926, kiedy wynosiło 
11,8 mili. łatów. 

Według podziału na grupy handel ze- 
wnętrzny przedstawiał się jak puniżej (w 
milj. łatów): 

Przywóz Wywód 

1927 1928 1927 1928 
| Środki spożywcze 70,0 91,9 52,5 591 

Surowce i półwy- 
Ц' roby 63,2 773 1282 1443 
1 Wyroby gotowe 113,8 1334 40,3 542 

Obroty z waźniejszemi dla haadlu ło- 
tewskiego krajami były w Ostatnich dwóch 

| latąch następujące (w milj. łatów):   
    

Przywóz z Wywóz do 
: 1927 1928 1927 1928 

*„*‚іепёіес ё 101,5 126,9 585 683 
- ой „5 29,1 75, 9 

Polski 14,6 20,4 Ba 82 
S. S. R. 182 175 38 23,5 

Stanów Zjedn: A.P. 69 171 55 47 
Czechosłowacji ORG 0,555 07 
Szwecji 105195 31. '36 
Fraacji ST 83 49 87 
Holandji TS 74 131 18,4 

lgji , 46 60 240 28,2 
Estonji 11 LOS 4,5 
Litwy 184 „4557-50 

KALENDARZYK PODATKOWY NA KWIE- 
CIEŃ 1929 r. 2     

  

4 W. miesiecu kwietniu płatne są następu- 
łące podatki: : 

1) do 15 kwietnia — wpłata państwo- 
wego podatku przemysłowego Od obrotu, 

osiągniętego w marcu r. b., przez przedsię; 
_ diorstwa handlowe I i II kat. i przemysłowe 

„LV kat, prowadzace prawidłowe, księgi 
kandlowe, oraz przedsiębiorstwa sprawozda- 

cze; 
2) od 15 kwietnia — wpłata państwowe- 

r podatku przemysłowego od obrotu Za 
r. przez wszystkie przedsiębiorstwa 

_ handlowe i przemysłowe oraz zajęcia prze- 
_ iysłowe, w wysokości kwot, wymienionych 

W doręcznych nakazach płatniczych; 
' 3) do i maja — wpłata państwowego 
Podatku dochodowego w wysokości połowy 
tej kwoty, która przypada od wykazanego 
W zeznaniu dochodu, osiągniętego w 1928 r. 

_ Względnie połowy podatku, wymierzonego za 
_ Boprzedni rok podatkowy; o ile zeznanie o 

_ <ochodzie nie zostało złożone w terminie; 
„a 4) w ciągu 7 dni po dokonaniu potrące- 

Mia —- podatek dochodowy od uposożeń słu- 
źbowych, emerytur i wynagrodzeń za naje- 

_ Mną pracę. : 
i Nadto płatne są zaległości z tytułu poda- 
kn majątkowego oraz podatki, na które pła- 
„licy otrzymali nakazy płatnicze z terminem 
atności w kwietniu, tudzież kwoty odroczo- 

Te i rozłożone na raty z terminem płatności 
| | W tymże miesiącu. 

    

    

   
    

   

k 

dności. W miarę stwierdzenia na pra- 
ktyce wartości torfu przestano powoli 
lekceważyć nowy materjał opałowy. W 
roku 1914 naprz. fabryka torfu J. Pi- 
siuka doprowadza produkcję do 800 
tysięcy pudów. 

W czasie okupacji niemieckiej, prze- 
mysł torfowy przeważnie znajdował się 
w ręku Niemców, którzy sprowadzili 
większą ilość maszyn i wyprodukowali 
w okresie od 1916—1918 r. około stu 
tysięcy tonn torfu.. 

Wojna, a zwłaszcza inwazja bol- 
szewicka wyrządziła. znaczne szkody 
miejscowemu przemysłowi torfowemu. 
Brak opieki, poparcia i zainteresowania 
się ze strony państwa odbudowę tego 
przemysłu utrudnia. Ą czas najwyższy, 
by sprawą tą zajęły się czynniki mia- 
rodajne. 

Przedstawiciele miejscowego prze- 
mysłu torfowego ze swej strony wysu- 
wają następujące dezyderaty: 

a) Obliczenie taryiy kolejowej na prze- 
wóz. Przy pierwotnem ułożeniu ta 
kolejowych w. złotych połskich, torf został 
zaliczony do klasy IX z kosztem przewozu 
przy odległości naprzykład 30 klm. (st. Kie- 
na — st. Wilno) i wagonie 15 tonowym — 
32 gr. za 100 klgr. Koszt ten był dla torfu 
jako towaru taniego niewspółmiernie wy- 
soki. Zaznaczyć tu nałeży, że przed wojną 
przemysł torfowy popierany przez rząd, ko- 
rzystał ze specjalnej taryfy znacznie niższej 
od taryfy nawet na drzewo opałowe. Min. 
Komunikacji wprowadziło w roku 1928 tary- 
fę wyjątkową dla torfu, która nic realnego 
dla niego nie dała, jako opału miejscowego, 
przewożonego na krótkie odległości, gdyż 
obniżenie kosztu przewozu przy tej samej 
odległości 30 klm. wynosi 1 gr. na 100 kig. 
czyłi 10 groszy pro tonnę. Ażeby realnie do- 
pomóc R RE: 
zny należy wprowadzić specjalną  taryię 
ewent. specjałrą zniżkę taryjową nie mniej- 
szą niż 40 proc. na przewóz torfu yna- 
jąc od najkrótszych odległości (od b kim.). 
Mowa o taryfach dziś obowiązujących. 

b) Zwolnienie od wszelkich podatków 
przemysłu torfowego do czasu jego ustabili- 

„radców chrześcijanie otrzymują 

NURJER GOSPODNACZY ZIEN WSCHODNICH 
Przemysł torfowy zowania się. Należy z uznaniem  skonstato- 

wać iż Min. Skarbu na skutek zabiegów 
przedstawicieli przemysłu torfowego zwolni- 
ło produkcję torfu w roku 1926 od podatku 
przemysłowego (obrotowego), — obecnie 
chodzi o dalsze zwolnienie od podatków na 
przeciąg conajmniej lat trzech. 

c) Zwolnienie od podatku miejskiego za 
naładunki kolejowe z torfem. 

d) Przychylne traktowanie 
fowego pod względem kred 
Bank Gospodarstwa Krajowego. 

rZemysiu tor- 
wym przez 

Nie wchodząc w rozważanie, czy 

wszystkie i o ile dezyderaty te są słu- 

szne, podkreślamy konieczność zajęcia 

się nareszcie tak aktualną sprawą jak 

odbudowa przemysłu torfowego w Wi- 

leńszczyźnie. Z. Harski 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— W sprawie wyborów do IZby Rze- 
mnieślniczej. Prace przygotowawcze do wy- 
borów do Wileńskiej Izby Rzemieślniczej są 
już w pełnym toku. Na mocy porozumienia 
się centrali organizacyj chrześcijańskich i ży- 
dowskich ustalono, że z ogólnej liczby 18 

jedenastu, 
a żydzi siedmiu. Ponadto zadecydowane z0- 
stało że prezydentem lzby będzie chrześci- 
janin, a wiceprezesem żyd. 

Dotychczasowe pertraktacje organizacyj 
chrześcijańskich mające na celu repartycje 
mandatów nie dały pomyślnego wyniku. 
wczoraj o godz. 8 wiecz odbyło się kolejne 

ryf posiedzenie. 
— Kredyty dla młynów. Bank Gosp. Kra- 

jowego uruchamia kredyty dyskontowe dla 
właścicieli młynów na zakup pszenicy i ży- 
ta. Reflektować na te kredyty mogą wyłącz- 
nie większe młynym o produkcji dziennej co- 
najmniej 3 wagony, zrzeszone w związkach 
młynarskich, przyczem zasadniczo kredyty 
będą udzielane na weksle 3 miesięczne, a 
prolongowane najwyżej do 9 miesięcy za od 
powiedniemi spłatami. Oprocentowanie usta- 
lono na 2 proc. ponad stopę dyskontową Ban 
ku Polskiego. 2 у 

W sprawie podwyżki cen węgla. Ze 
względu na ostatnią podwyżkę cen węgla na 
kopalniach, miejscowi sprzedawcy węgla 
zwrócili się do Starostwa Grodzkiego z prorś- 
bą o zwołanie komisji rzeczoznawców dla u- 
stalenia nowych cen na węgiel przy sprze- 
daży detalicznej. % 

— Podatek od nieruchomości. Jak w swo 
im czasie donosiliśmy, Magistrat projektował 
zwiększyć miejski podatek od nieruchomości 
z 62 i pół do 100 9roc. Obecnie Komisja Fi- 
nansowa postanowiła zwiększyć ten podatek 
do 75 proc. 

ARR ui kilis TTE la A AS 

Katasttoly autobusowe ma 
Wczoraj zdarzyły się w Wiłnie dwie 

al. Zawaltej i Michiewicze 
katastrofy autobusowe, które pociągnęły za 

sobą w jednym wypadku poranienie jadących. W południe zjeżdżający z wielką szyb- 
kością z ulicy M, Pohulanka wóz prowadzony przez Jana Worotkiewicza (Portowa 9) 
wpadł na przejeżdający w tym czasie ulicą Zawalną autobus Nr. 14319. Nastąpiło zde- 
rzenie podczas którego w autobusie wypadły szyby, zaś w wozie połamały się dyszłe. 
Na szczęście wypadków z ludžmi nie było. O godzinie 4 pp. ulicą Mi ckiewicza jechał 
napełniony pasażerami autobus Nr 14435. Po wyruszeniu z postoju koło gmachu В-с! 
Jabłkowskich autobus skierował się w stronę Placu Katedralnego, biorąc normalną szyb= 
kość. W momencie gdy autobus znajdował się koło płotu ogrodów Sztralla maszynę 
nagle rzuciło w bok i ku wielkiemu przerażeniu jadących skierowało na stojący przy cho 
dniku słup telegraficzny. Autobus całym impetem uderzył w słup. Nastąpił trzask łamią- 
cego się nadwozia i krzyk rannych pasażerów. Z autobusu poczęli wyskakiwać pasażero- 
wie zdrowi, rannych zaś wyprowadzono i skierowano do Pogotowia Ratunkowego gdzie 

udzielono pierwszej pomocy. Ranni zostali pracownik Magistratu Andrzej Kulesza (Śnie- 

gowa 7) kupiec Izraeł Oszmian (Wiłkomierska 11) i kobieta nieustalonego nazwiska 

. która gdy wyszła z autobusa o własnych siłach udała się do domu. Rany wymienionych 
nie są ciężkie i spowodowane są odłamkami szkła, które podczas katastrofy posypało się 

na głowy. 

Katastrofa autobusowa na ulicy Mickiewicza wywołała zrozumiałe zainteresowanie 
i aż do zmroku miejsce wypadku było wprost oblężone przez ciekawskich. Około go- 

dziny 6 wieczorem na miejsce wypadku przybyła komisja techniczna województwa, 

która dokonała oględzin rozbitej maszyny a decyzję co do winy za wypadek poweźmie 

po przesłuchaniu świadków. Należy jednak stwierdzić, że szofer autobusa twierdzi że 

powodem katastrofy były źle działający ster i hamulce które odmówiły nagle posłuszeń- 

stwa. Przed skierowaniem autobusu do garaża, co uskuteczniono przy pomocy koni, 
wezwano fotografa policyjnego który dokonał kilku zdjęć. Szofer do wyjaśnienia całej 

sprawy został zatrzymany. 

CERT S I AKTA IOOROZROTĘ, CEDSORAE "BRO DI 

SOBOTA 

  

  

6 Dziś Wschód sł. g. 4 m. 45 
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Epefanjusza 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 

Ciśnienie | J 
średnie w m | 5% 

Temperatura j с 
śreć""P \ о 

Opad za do- ) 
bę m. m. 

в póła. 
„ażający 1 

Uwagi: pr gočnie 

Minimum za dobę — 0C.12 
Maximum na dobę -1- 2°С. 
Tendencja barometryczna: wzrost ciśnien' a. 
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, URZĘDOWA. 

— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 
wczorajszym p. Wojewoda Raczkiewicz przy 
ią! na audjencji hachama karaimskiego Sza- 
pszała, wiceprezydenta miasta inż. Czyża, 
następnie p. Adolfową, która przybyła w 
imieniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół 
szkoły rzemieślniczo-przemysłowej w sprawie 
dokarmiania dzieci, wreszcie p. p. Śleńdziń- 
skiego, Roubę i Kuleszę w sprawach wy- 
stawy plastyków w Wilnie. 

MIEJSKA 
— (0) Budżetowe posiedzenie miejskiej 

komisji finansowej. Dalsze posiedzenia miej- 
skiej komisji finansowej, poświęcone rozpa- 
trzeniu budżetu na rok 1929—30 zostały wy- 
znaczone na poniedziałek, wtorek, środę i 
czwartek przyszłego tygodnia. 

— (0) Budowa rzeźni miejskiej. We śro- 
dę, dnia 10 kwietnia, odbędzie się posiedze- 
nie specjalnej komisji w sprawie budowy no- 
wej rzeźni miejskiej. 

— (0) Unormowanie pracy i porządku w 
Magistracie. Prezydent miasta p. Folejewski 
wydał okólnik do wszystkich szefów sekcyj 

KRO 
  

NIKA 
i wydziałów Magistratu, w którym zwraca 
uwagę na bezwzględne przestrzeganie godzin 
pracy w podległych im sekcjach i wydzia- 
łach w celu zwiększenia intensywności pracy, 
przyczem prosi o zapoznanie się z zakresem 
i wydajnością pracy każdego poszczególnego 
pracownika oraz o możliwie równomierny po- 
dział pracy. 

Jednocześnie zwraca się uwagę na utrzy- 
manie czystości i porządku w lokalach, na 
możliwe udogodnienie dla interesantów i 
przestrzeganie należytego informowania i tra- 
ktowahia publiczności przez pracowników 
miejskich. 

— (0) Frekwencja w kinie miejskiem. W 
ubiegłym miesiącu, w kinematografie miej- 
skim ogółem sprzedano 57350 biletów na su- 
mę 31816 zł. Niezależnie od tego kierowni- 
ctwo kina udzieliło bezpłatnie 7036 wejść, z 
czego korzystały: ochrony 2247, szkoły 1065, 
wojsko 550 i wycieczki 1335. 

WOJSKOWA. 
— Zaostrzenie kontroli nad mi. 
Min. Spraw Wojskowych wydało, w zwią 

zku ze zbliżającym się terminem poboru no- 
wego rocznika, instrukcje w sprawie kon- 
troli nad poborowymi. 

'Asystujący przy komisjach poborowych 
przodownicy policji sprawdzać będą, wyka- 
zy poborowych którzy mają się stawiać w da 
nym dniu. 

Poborowi; którzy nie stawią się w ozna- 
czonym dniu będą nazajutrz aresztowani i 
sprowadzeni przymusowo do komisji pobo- 
rowej. 

ZEBRANIA ! ODCZYTY 

‚ — Odczyt, Prof. U. 5. В. dr. Fr. Bossow- 
ski wygłosi odczyt na temat: „Unja katolicka 
badań międzynarodowych" w dniu 7-go b. m. 
o godz. 6-ej w mieszkaniu p. Jeleńskiej. ul. 
Mickiewicza 19—2. 

3 KOMUNIKATY 

‚ — „Herbatka literacka (zamiast „Środy 
literackiej") z gościną Juljusza Kaden - Ban 

(ul. św. Anny 4 parter) w niedzielę 7 kwiet- 
nia punktualnie o godzinie 5.30 pp. Znany 
gościom „Śród” osobiście z zeszłorocznego 
pobytu w Wilnie autor „Lenory“ i „Miasta 
mojej matki* i świetny mówca wygłosi poga- 
dankę p.t. „Dusza narodu polskiego (Mic- 
kiewicz, Chopin, Wyśpiański, Piłsudski") po- 
czem nastąpi dyskusja. Gościa powita czło- 
nek zarządu red. Wiktor Piotrowicz. 

_BŁOW OU 

ао lekarzy powiatowych wojew. 
ileńskiego 

PIERWSZY DZIEŃ OBRAD. 

W dniu wczorajszym ro zpocz się w 
lokalu Urzędu Wojewódzkiego i о- 
brady zjazdu lekarzy powiatowych wojewó- 
dztwa wileńskiego. Obrady zagaił p. wojewo 
da Raczkiewicz witając uczestników zjazdu 
1 życząc ргасот zjazdu owocnych wyników. 
Pan wojewoda podkreślił doniosłość najaktu- 
alniejszych spraw z dziedziny zdrowotności 

publicznej naszego województwa, jakie ma- 
ją być rozpatrzone na zjezdzie. Moment o- 
becny dla organów państwowych tej dzie- 
dziny jest wyjątkowo pomyślny ponieważ na 
czele władz centralnych, którym podlegają 
sprawy. sanitarne stoi. minister Składkowski, 

osobistość tak żywo intere sująca się całą ak 
cją sanitarną Rzeczypospolitej. 

Następnie, witał zjażd w imieniu Minister- 
stwa Spraw Wewnętrznych przybyły z War- 
szawy generalny inspektor służby zdrowia” 
dr. Hryszkiewicz. 

Na zjazd przybyli lekarze powiatowi z 
wszystkich powiatów województwa* Wileń- 

EA a jako goście przybyli z Warszawy dr 
M. Kacprzak z Instytutu Higjeny, p. dr. Ada- 
mowiczowa, naczelnik wydziału zdrowia z 

_ Białegostoku dr. Brodowicz, dalej lekarze sej- 
mikowi i przedstawiciele sekcji zdrowia Ma- 
gistratu: m. Wilna, wreszcie zaproszeni le- 
karze. 

Z kolei nastąpiły sprawozdania poszcze- 
gólnych lekarzy powiatowych z pracy za 
rok: 1928 z uwzględnieniem realizacji budże- 
tów samorządowych na akcję sanitarno - №- 
czniczą. a 

Następnie dr. M. Kacprzak wygłosił od- 
czyt o statystyce lekarskiej i wyzyskiwaniu 
materjałów statystycznych, znajdujących się 
w Starostwach, dr. Adamowiczowa — o sta 
nie statystyki sanitarnej w województwie wi 
leńskiem, poseł dr. Brokowski — o wychowa 
niu fizycznem młodzieży i organizacji opieki 
higjeniczno. - lekarskiej nad szkołami. 

o przerwie uczestnicy zjazdu zwiedzali 
instytucje sanitarno - leczn. w Wilnie. 

Ze względu na transmisję radjową upra- 
sza Się członków i gości o punktualne przy- 
bycię na godz. 17.30. 

RÓŻNE 
— Dwadzieścia cztery tysiące czystego 

zysku z „Tygodnia Policyjnego". Imprezy 
urządzone na terenie województwa wileń- 
skiego podczas „Tygodnia Policyjnego Domu 
Zdrowia”, dały czysty dochód w sumie 

24.144 zł. 72 gr. na rzecz tej tak wielce po- 
żytecznej instytucji. 

wody w Wiiji. Zanotowany w 
dniu 4 bm systematyczny spadek poziomu 
wody w Wilji postępuje w dalszym ciągu. 
Wczoraj woda opadła znów i według po- 
miarów dokonanych wieczorem poziom wy- 
nosił 296 cent. ь 

Uszkodzona przez lody izbica ochraniająca 
posterunek policji rzecznej została w dniu 
wczorajszym zreparowana przez oddział sa- 
perów. 

— Wilczy dół na ul. Rydza - Śmigłego. 
Przed kilku tygodniami przed domem Nr. 5 
na ul. Rydzą Śmigłego wykopany został głę- 
boki dół. Początkowo przypuszczano, że cho- 
dzi tu o jakieś roboty kanalizacyjne kiedy 
jednak przez szereg dni nikt nie zjawił się 
do roboty: mieszkańcy sąsiednich  domow 
wzruszali tylko ramionami oczekując wyjaś- 
nienia zagadki. я 
Tymczasem okoliczni dozorcy radzi, że umo- 
żliwiono im łatwe zdobycie piasku potrze- 
bnego naj posypywanie chodników rozpo- 
częfi „„ekspłoatację” dolu rozkopując bezkar- 
nie go. Stan'taki trwa, a tym czasem pojazdy 
zmuszone. Są omijać ten „wilczy dół”. 

TEATR I MUZYKA 
7 — Teatr Polski (sala „Lutnia“). Dzisiej- 

sza premjera „Dwaj owie B“. Dzisiejsza 
premjera w Teatrze Polskim obiecuje być 

nadwyraz interesującą, „Dwaj panowie B“, 
według zgodnej krytyki warszawskiej, są 
utworem tego rodzaju, który daje się słuchać 
bez chwili znudzenia, przez najbardziej na- 
wet zblazowaną powojenną publiczność. Te- 
chnika zaś pisania stoi na granicy między 

komedją i rewją, bawiąc widza niezliczoną 

ilością różnorodnych pomysłów. Akt. 2-gi 

dzieje się na scenie Teatru Polskiego, pod- 

czas zmiany dekoracji i przedstawia  nieod- 

łączny chaos techniczny i bieganinę, która 

wkrótce przeistacza się na normalne życie 

zakulisowe, podczas codziennego  przedsta- 

wienia, jednem słowem daje najnaturalniej- 

sze życie kulis, które podczas normalnych 

przedstawień jest zasłonięte od nas kurtyną. 

Początek o g. 5-ej p. p. 
:p dniówki niedzielne. „Kwadra- 

tura Koła”. Jedną z ulubionych sztuk bieżące- 
o repertuaru jest bezwątpienia, „Kwadratura 

Koła” — W. Katajewa. Sztuka ta, posiadają- 

ca bajeczny humor, jednocześnie jest odstra- 

szającym przykładem dla socjalnych i poli- 

tycznych demagogów, którzy chcą łatwo- 

wiernym zaszczepić pojęcie o raju bolszewi- 

ckim. Ostatnią okazją ujrzenia zawrotnie 

wtesołej „Kwadratury Koła” będzie niedzielne 

popołudniowe widowisko o g. 3-ej p. p. Ce- 

ny miejsc od 20 gr. OREW? > 

Drugą popołudniówką niedzielną będzie 

arcywesoła farsa. Hennequina „Hulaka“, po 

nach również najniższych. 
s. — Odczyt Kaden-Bandrowskiego. Jak 

było do przewidzenia, jutrzejszy odczyt J. 

Kadena-Bandrowskiego, na temat „Faszysta, 

czy komunista'* („czarne skrzydła *) 1. Obra- 

za partji czy sprawiedliwość ludu? 2. W pod- 

ziemiach pracy i w kancelarji dyrektora. 3. 

Nieśmiertelny legjonista. 4. Miłość na odkry- 

wce, w kopalni, w salonie. 5. Miłość za pra- 
cę. 6. Śmierć jako nowy kapitał. 7. Zwycię- 

stwo małej prawdy , zgromadzi pełną wi- 
downię słuchaczy. p ; 

Pozostałe bilety w kasie Teatru Polskie- 

go w godzinach zwykłych. 3 

— Reduta na Pohulance. „Wlamanie“. 

Dziś, po raz 3-ci — „Włamanie” A. Grzyma- 

ły-Siedleckiego w premierowej obsadzie. 
Początek o godz. 20-ej. Jutro „Włama- 

nie“. 
— „Złota kaczka”. Prace przygotowaw- 

cze do bajki Heleny Zakrzewskiej p. t. „Zło- 

to kaczka” dobiegają końca. Premjera w nie- 

dzielę, dnia 7 b. m. o godz. 15-€j. | 

Bilety do nabycia w biurze „Orbis”. | 
— Koncert ku czci Czajkowskiego. Wi- 

leńskie. Two Filharmoniczne przypomina mr 

łośnikom muzyki, że w poniedziałek, dnia 

8 m. b. o godz. 20.30 odbędzie się koncert, 

poświęcony twórczości P. Czajkowskiego. 

W koncercie tym odegrane zostaną takfe 

utwory, jak trio a moll, koncert skrzypcowy, 

oraz warjacje na temat rococo na wioloncze- 

lę przez Świetny zespół, złożony z p. p. prof. 

prof. M. Kimontt-Jacynowej, E. Solomonowa 

i A. Kaca. Przy fortepianie p. Szapsaj. ё 

Bilety do nabycia w „Orbisie* — Mi- 
ckiewicza 11. EA: & 3 

— Reduta na prowincji. Dziś, w Kobry- 
niu komedja A. Słonimskiego „Murzyn War- 
szawski” ze Stefanem Jaraczem w postaci 

„ Hertmanskiego. 

drowskiego odbędzie się w zwykłym lokalu | WYPADKI ! KRADZIEŻE 
— Kradzież w Banku Polskim. Wacławo- 

wi Wisłowskiemu (Zarzecze 7) podczas byt- 
ności w lokalu Banku Polskiego skradziono 
z kieszeni 14 dolarów i 2 dolarówki. Spraw- 
cy kradzieży pomimo natychmiastowego poś- 
cigu zdołali zbiec. 

— Z zemsty. Do policji wpłynęło zamel- 
dowanie Julji Kussokowskiej (Młynowa 12) o 

Go robił w Wilnie Orłow?  - 
Z tutejszych sfer emigracji rosyjskiej udało się otrzymać rewelacyjn 

tyczące znanego prowokatora Orłowa w Berlinie w jego działalności szczegóły 
w Wiinie. 

Jak się okazało, Orłow był częstym gościem w Wilnie w latach od 2! do 
25 roku Rozpowszechniał on tu pismo „Russka Prawda* i „Wiadomości Na- 
„czelnej Rady Monarchistów*. Głównymi ajentemi jego w Wilnie byli emigranci 
Myślin, Zubkow, Adamowicz i Siwers, wszyscy przed rokiem wysłani z Polski. 
Orłow werbował również w Wilnie ajentów do niemieckiego sztabu general- 
nego. W r. 1923 Orłow przysyła do Wilna swoich zaufanych ludzi b. pułkow- 
nika Wostrosablina i porucznika Rakowa, którzy zatrzym 
rze prawosławnym św. Ducha za wiedzą arcybiskupa 
rezydującego w Kownie. 

Do Wilna przyjeżdżał również z 

ali się w klaszto- 
leuterjusza . obecnie 

ramienia Orłowa Talberg i Akerman, 
Obadwaj współpracownicy rosyjskiego wydziału niemieckiego sztabu generalne- 
go. Talberg był swojeso czasu dyrektorem departamentu policji przy rządzie 
Skoropadzkicgo w Kijowie, zaś Akerma| n podczas wojny Światowej był adjutan- 
tem gen. Rennenkampfa, dowódcy okręgu wileńskiego. 

Po aresztowaniu Orłowa obadwaj uciekli z Berlina. 

Policjant zbłądził na stronę lifewską 
Z pogranicza donoszą nam o następującym wypadku. 
Będący w służbie starszy posterunkowy policji z Wornian pow. Świę- 

ciańskiego Radziszewski patrolując rejon swój zabłądził i znalazł się na 
terytorjum Litwy w odległości pół kilometra od granicy. Radziszewski za- 
trzymany został przez żołnierzy litewskich, którzy odprowadzili go do naj- 
bliższego posterunku litewskiego. 

Na skutek interwencji polskich władz post. Radziszewski zwrócony zo- 
stał następnego dnia. Litwini odstawili go do 
władzom granicznym. 

granicy i wydali naszym 

NOWOŚCI) WYDAWNICZE. 
(Pod redakcją Czesława Jankowskiego). 

  

— Stanisław Srokowski: 
Wschodnie*. 
Hoesick. 1929. 

Doskonale opracowany zarys nietylko 
pod względem topograficznym, etnograticz- 
nym etc. lecz i jako rozwinięcie, niejako 
in anima vili: tezy politycznej. Oto ona. 
Przynależność Prus Wschodnich do Nie- 
miec jest dla tej pięknej prowincji zabój- 
cze. Prusy Wschodnie są tylko dostawca- 
mi dla Niemiec: ziarna, bydła i trzody 
chlewnej. Tem są dla Niemiec czem była 
niegdyś Sycylja dla Rzymu. Autor jest go- 
rącym orędownikiem parcia się Polski ca- 
łą siłą nad Bałtyk, nie szukając ekspansji 
państwowej na wschodzie. Traktat ryski— 
powiada— dał Polsce odrodzonej: maximum 
tej ekspansji, dał nawet granicę, niesłycha- 
nie trudną i kłopotliwą do utrzymania. 
Bóg strzegł— pisze — że restytuując naszą 
wolność i państwo nie popełniliśmy fatal- 
nego błędu... przekroczenia raz jeszcze 
Dźwiny naszemi granicami! Nasza przysz- 
łość—nad Bałtykiem, nad morskiem wy- 
brzeżem, które np. pod Szczecinem odda* 
lone jest od Poznania wszystkiego na 180 
kilometrów. 

— Adrzej Strug: „Klucz otchłani". 
Str. 303. Warszawa. J. Mortkowicz. 1929. 

Na książkę dającą wierny obraz, co Ju 
dzie przeżyli podczas wielkiej wojny, nie 
wyłączając walczących na froncie po obu 
stronach składają się utwory nowelistycz- 
ne trzy oraz dwa ciągi głębokich refleksyj. 
I do dziś dnia, po dziesięciu jeszcze latach, 
miljony ludzi, którzy uszli śmierci, niemdże 
„wydychač“ straszliwych skutków wcjny. 
„Dopiero — pisze Strug — postrzegamy, dopie- 
ro obliczamy, co pożarła wojna. Gdzież 
zasoby i bogactwa narodowe, gdzie doro- 
bek pokoleń? Zgiń, przepadnij dreszczem 

dac” czterolecie! Obyś się nigdy już, 
nigdy więcej nie powtórzyło... 

— Kazimierz Wieczyński: „Rozmo- 
wa z puszczą” i „Pieśni Fanatyczne*. 
Warszawa. J. Mortkowicz. 1929. 3 

Dwie nieduże serje nowych poezyj Iz- 
ureata „olimpijskiego* — obejmujące mniej 
więcej 40 stronic każda. Zacna nie dorėw- 
nywa pod względem świeżości i bezpośred- 
niości cyklowi „Wiosna i wino* a pod 
względem kunsztu poetyckiego poezjom z 
serji „Laur Olimpijski”. 

— Franciszek Quesnay: „Pisma wy- 
brane*. Przekład B. ). Pietkiewiczówny; 
przedmowa Zygm. Pietkiewicza. Obszerny 
Quesnay'a życiorys i analiza dzieł. Str. 305. 
Warszawa. Gebethner i Wolff. 1928. 

2———32—505 s—: 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
5 kwietnia 1929 r. ' 

Dewizy i waluty: 

„Prus; 
Kraj i ludzie. Warszawa. F. 

  

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,90 8,92 8,88 
Belgia 123.83, 124.16, 123,54 

Budapeszt 155,40 155,80 155,— 

Holandja 357,39 358,29 356,49 

Loadyń 43,27, 43,58,5 43,17 

Howy-York 8,90 8.92 8.88 
Paryż 34,85, 34.94, 34.73 
Praga 26,38,5  26.44,5 — 26,32,5 
Szwajcarja 171,56,5 „172.17 171.13 
Stokholm 238,26,5 238,68 _ 237,66 
Wiedeń 125,31, 125.62 125,— 

Wiochy 46,70 46,82 40.58 

Berlin w obr. nieof. 211.48. 
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kradzieży z szaiy 2 tysięcy złotych przez 
syna właścicielki mieszkania Jana Miluna. W 
trakcie dochodzenia ustalono ze Kussokow- 
Ska kradzież symulowała chcąc przyczynić 
kłopotów rodzinie Milunów. Podczas rewizji 
pieniądze zostały znalezione w rzecz ach mel 
dującej. AŚ, 

— Tym razem nie udało się. Na ulicy O- 
strobramskiej zatrzymano Eljasza Kaca (Szpi 
taina 8) i Bojk Mendla (Nowogródzka (55) 
przy których znaleziono materjały wełniane 

skradzione przed chwilą w sklepie Grynholca 
(Szawelska 1). 

— Awantura w 4 komisarjacie. W czwar 
tek wieczorem w areszcie przy 4 komisarja- 
cie PP osadzono kilku pijanych żołnierzy któ 

rzy po pewnym czasie wszczęli okropną a- 

wanturę demolując wnętrze kamery niszcząc 
sprzęty i burząc piec. Na pomoc policji po- 
špieszyla žandarmerja i wspólnemi siłami 

rozjuszonych awanturników zdołano uspo- 

OFIARY. 
Na Fundusz Dyspozycyjny Min. Spraw 

Wojskowych. W. P. Szpilewska. zł.5 Stani- 
sława Rewieńska zł. 5. Jakubowski zł. 10. 

Dla ludności dotkniętej klęską  nieuro- 
dzaju p. Jakubowski zł. 10 

SPORT. 
Wyjazd drużyny szermierczej 

do Neapolu. 

W piątek wyjechała z Warszawy pol- 
ska drużyna szermiercza, udając się na 
mistrzostwa Europy w Neapolu. Skład ze- 
spolu polskiego zostął ustalony w sposób 
następujący: kpt. Segda (szabla, floret i 
szpada), por. Laskowski (szabla i floret), 
oraz por. Lubicz Nycz (szabla). Delegatem | 
oficjalnym Polskiego związku szermiercze- 
go jest p. Fedorowicz, ktory również za- 
mierza startować do turnieju indywidualne- 
go na szpady. Wraz z zawodnikami polski- 
mi udaje się do Neapolu trener czołowej 
klasy szermierzy polskich p. Szombathely. 

Mistrzostwa rozpoczynają się w ponie- 
dniałek 8-go b. m. i trwać będą do 16-go 
kwietnia. 

Piłkarskie derby stołeczne. 

W niedzielę rozegrane zostanie na bo- 
isku Polonji spotkanie piłkarskie o mist- 
rzostwo Ligi pomiędzy adwiecznymi rywala- 
mi stołecznymi: Polonią i Warszawianką. 
Będzie to 25-ty z rzędu mecz, stanowiący 
tem samem zamknięcie pewnego okresu w 
dziejach walk tych zespołów. Ostatnie 
cztery spotkania przyniosły rezultaty remi- 
sowe. 

Polonja grać będzie w następującym 
składzie: Keller, Seichter, Stegowski, No- 
wikow, Gumowski, Suchocki, Ataszewski, 
Szczepaniak i Krygier. | 

Warszawianka wystąpi na mecz w swym 
najsil iejszym składzie: Domański, Zarzec- 
ci, Wróblewski, Terlecki, Zwierz II, „Hahn, 
Hasselbusch, Jung, Szenaich. Korngold i 
Luxemburg. 

Niespodzianka księstwa Monaco 
W meczu tenisowym o puhar Davisa 

w Monte-Carlo, Monaco pokonato niespo- 
dziewanie Szwajcarję 3:2. 

fArne Borg pokonany o 5 sek. 
W Honolulu odbył się mecz pływacki 

na 400 mtr., w którym Crabbe pokonał 
Arne Borga w czasie 5:08.7 bijąc przeciw- 
nika o 5 sekund. т 

Marta Norelius pobiła rekord pływacki 
па 220 yardów w czasie 2:58 5. 
WIOŚLARSKIE MISTRZOSTWA EUROPY. 

Wioślarskie mistrzostwa Europy rozegra- 
ne zostaną w dniach 17 i 18 sierpnia w Byd- 
goszczy. х ы wią 

Zawody te będą jednocześnie regatami ju- 
bileuszowemi PZTW, który obchodzi dzie- 
sięciolecie swego istnienia. W Bydgoszczy 
powstała komisja magistracka z prezydentem 
Chmielarskim na czele. Zajmie się ona spra- 
wami kwaterunkowemi i robotami dookoła 
przebudowy trybun. 4 " : 

Koroną jednak zawodów będzie Między- 
narodowy. Kongres Federacji Wioślarskiej w 
dniach 15 i 16 sierpnia w Warszawie. Protek- 
torat nad zawodami objął Prezydent Rzeczy- 
pospolitej. 

BYRK - 
WOJTKIEWICZ NIE jest WALCZYĆ 

Z MARKO. 

  

Debiutujący w pierwszej parze Niemiec 
Wolke nie znalazł zbyt groźnego rywała w 
Sznajderze i w 2 min. przednim pasem zwy- 
ciężył. : 
Sona, przebieg miała walka mi- 

strza świata Garkawienki z nerwowym i brit 
talnym Czechem Motyką. W pewnym momen 
cie Czech z taką furją zaczął okładać Gar- 
kawienkę, iż ten zdenerwowany zaprzestał 
walczyć wziął się do odparowywania ciosów 

Po 20 minutach tej masakry starcie rezul- 
tatu nie dało. 

Prawdziwą przyjemnością dla miłośników 
walk było spotkanie czekoladowego abzyń- 
czyka Siki ze Szczerbińskim, z zacięciem i za 
pałem zmagali się oni przez 20 min. i w cią- 
gu tego czasu żaden nie zdołał osiągnąć prze 
wagi, wykazując niebywały kunszt zapaś- 
niczy.- 

Šiny i ciežki Pooschoff po 4 minutach 
przytłoczył dzielnie broniącego się wieden- 
czyka Marko. 4 8 : 

Zapowiedziane spotkanie bokserskie mi- 
strza okręgu Wileńskiego Wojtkiewicza AZS, 
z Marko nie będzie miało miejsce gdyż wła- 
dze związkowe nie pozwoliły amatorskiemu 
zapaśnikowi, jakim jest Wojtkiewicz wal- 
czyć z żawodowcem Marko. 

RADJO. 
Sobota, dnia 6 kwietnia 1929 r. 

11.56 — 12.10 Tr. z Warszawy, Sygnał 
czasu, hejnał z Wieży Marjackiei w Kra- 
kowie, oraz komunikat meteorologiczny” 
15.10—15.35: Tr. z Warszawy: Odczyt dla 
maturzystów. 15.35 — 16.00: Odczytanie pro- 
gramu dziennego, repertuar teatralno-kino- 
wy i chwilka litewska. 16.00 16.25: Od- 
czyt dla maturzystów.  16.25—16.50: Tr. z 
Warszawy. Odczyt dla maturzystów. 16.5 › 
—1700: Komunikat Zw. Kółek i Org. Roln. 
Ziemi Wil. 17,00—18.00: Transm. z Krako- 
wa. 18,50—19.15: „Feljeton wesoły*. 19.15 — 
19.35: Czytanka aktualna.  19.35—20.00: 
Program na tydzień następny, komunikaty i 
sygnał czasu z Warszawy. 20 00—20.25: „O 
kłamstwie* II pogadanka dla młodych ma- 
tek. 20.30—22.00: Transmisja z Warszawy. 
Operetka. 22.00: Transmisja z Warszawy. 
Komunikaty P.A.T., policyjny. sportowy i in- 
ne, oraz muzyka taneczna z Sali Malinowej 
hotelu Bristol.
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Jak wyglądać hędą miasta 
przyszłości? 

Miasto — przyszłości, będzie jak wywo- 
dzi znakomity architekt amerykański H. W. 
Corbett, syntezą wygody, estetyki i harmonii. 
Zbudowane w kształcie szachownicy, na któ- 
rej domy mieszkalne i lokate biurowe utwo- 
rzą oddzielne grupy, rozdzielone pięknemi 
par kanami, dostarczającemi mieszkańcom 
miast powietrza i słońca. Na północnej stro- 
nie każdej budowli, na wysokiej wieży umie 
szczona zostanie platforma od lądowania dła 
samolotów. 

Wnętrza olbrzymich gmachów, stosownie 
do ich przeznaczenia, rozdzielić można na 
trzy części: kiłka dolnych piętr — lokale han- 
dłowe, biura etc., następny szereg —miesz- 
kania prywatne, wreszcie górna część domu 
przysposiobiona dla celów lotniczych. Win- 

ta rzeki Missisipi, gdzie gromadzą się rocznie 
zatory, w prźeciwnym stosunku przeszło 
dwóch kilometrów kubicznych. 

Stawiano sobie pytanie, czy niezmierny 
ciężar, jaki przedstawia ta olbrzymia masa 
błota, piasku i kamieni nie wpływa szkodli- 
wie na skorupę ,ziemską w tej okolicy i nie 
jest przyczyną licznych wstrząsnień sejsmoło 
gicznych. Dr. Vening - Meinsz po zbadaniu 
miejscowych warunków podmorskich orzekł, 
że z tego tytułu żadne niebezpieczeństwo -nie 
grozi. 

Ogólne wyniki, przeprowadzonych przez 
uczortego badań są uważane za wyjątkowej 
doniosłości zarówno z punktu badań zjawisk 
seįsmologicznych jak i lokalizacji podmor- 
skich złóż mineralnych. 

Może amerykanie zechcą eksploatować 
mineralne bogactwa znajdujące się w głębi 
oceanów. Rozwój w ostatnich czasach wyna- 
lazków z dziedziny techniki czyni możliwem 
to, co dotąd uważano było za nie do pomy- 
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CHOROBY PLU 
Stosowany przez p: p. Doktorów 
„Balsam Thiocolan Age* 

przy gruźlicy, bronchicie,  kaszlu 
ułatwia wydzielanie się plwociny, 
wzmacnia organizm i samopoczucie 

chorego, powiększa wagę ciała. 
„Balsam Thiocolan Age“ 

sprzedają apteki i składy apteczne. 
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Kino-Teatr |Pięk F I L M upajający jak wino! 
Piękny jak miłość! Płomienny jak 

krew cygańska! RAP$ODJA WĘGIERSKA HELIOS) I miłogii „| Dramat erotyczny przeżyć, wrażeń i miłości. Noc szaleństw... Noc rozkoszy. Wspaniała obsada: kuszącą 

| 
! 

| 
| 

jpiękna LIL DAGOWER, rozkoszny kwiat DITA PARLO i bożyszcze kobiet MILLI FRITSCH, Wszechświatowy * 
Wileńska 38. |sukces rekordowy. Seansy o godz. 4. 6, 8 i 10.15. Ko 
  

KINO-TEATR 

„POLDNIA“ 

Dziś czarujący film z życia w płomiennem Marokko | 

„BLEĘRITNE 
Opowieść miłosna, porywająca głębokością swego uczucia, potężną prawdą i niezwykłem pięknem. 

NOCE” 
W roląch 

głównych: kusząca lwOGENA ROBERTSON, porywający NORMAN KERRY i wytworny LEMIS STONE. 
Mickiewicza 22. 

a 

Artyści stworzyli koncert gry, stojącej na wyżynach prawdziwego 
ostatni seans o g 10.20. 

artyzmu. Początek seansów o godz. 4-ej, 

  

Dziśl Wielkie Święto Twórczości Polskiej: Najnowszy film ze złotej serji 1929 r. 

Kino „Picadilly“ 12 wielkich aktach na tle 
przejmujących przeżyć miłośnych 99 

JADWIGA SMOSARSKA, JERZY MARR, KAZIMIERZ JUSTJAN i in. w potężnym dramacie współczesnym w 

Tajemnica starego rodu" Stefana 
Miłość! 

w|g  scenarjusza 
Kiedrzyńskiego. 
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W. BRIDGES. cej, — dodał, po chwilowej przerwie, bym wierzył w djabłów, myślałbym, że Patrzałem na niego z zaciekawie- ko zapewnić pana, że nie grozi panu kie były dawniej! — odrzekłem z ża- 

3) Ss o BO WTÓR — musi mi pan dać słowo honoru, że to sam Lucyper przysłał mi pana. Wą- niem. ‚ „ žadne niebezpieczenstwo, poza šmiei- lem. 
' niezależnie od tego, czy propozycję tpię bowiem, czy jakaś inna siła chcia- — Czy nie przychodziło panu do cią. Nie popełniłem żadnej zbrodni... Norscott wyrwał kartkę z notesu i 

oczywiście z punktu widzęnia angiel- zaczął na niej rysować plan domu. 
— Nie wiem... Gdybym  przypu- 

szczał, że życie moje jest coś warte, 

zapewne dawno już wystawiłbym je na 
licytację! 

Norscott przechylił się po 
stół i patrząc mi w oczy, rzekł: 

— Jeśli pań przyjmie moje warun- 
ki, dostanie pan ode mnie dziesięć ty- 
sięcy funtów. 
Rozdział Il. 

przez 

Człowiek z cudzą prze- 
szłością. 

Przyzwyczajony jestem nie okazy- 
wać zdziwienia, ale tym razem propo- 

zycja była tak nieczekiwana, że zabra- 

kło mi tchu. Oparłem się o poręcz fote- 

lu i spojrzałem na swego sobowtóra z 

nieukrywanem zdumieniem. ; 

— Pan jest bardzo hojny, panie Nor- 

scott — rzekł wreszcie. Czy pan wy- 

płaci tę sumę zgóry? : 

Zamiast odpowiedzi wyjął piękny 

pugilares i połóżył przedemną cztery 

banknoty. 1 

— Oto dwa tysiące funtów. — Jeśli 

pan przyjmie moją propozycję, wypeł- 

nię natychmiast czek na pozostałą su- 

mę. 
Przyglądałem się banknotom z peł- 

nym szacunku zainteresowaniem; z ja- 
kiem się patrzy na sławnych nieznajo- 
mych. Nie mogło być wątpliwości co 
do ich identyczności. Niedbałym ru- 
chem zapaliłem papierosa i Zauwažy- 
łem: 

— Jak widzę, czeka mnie nieprzy- 
jemna praca! 

Po raz pierwszy, od chwili naszego 
poznania, sobowtór mój roześmiał się 

. głośno. Był to śmiech suchy, nieszcze- 
ry, który bynajmniej nie dodawał otu- 
chy. 
Zk Tak, — rzekł ostro, — gdybym 

ogłosił konkurs, niewieluby się znalazło 
amatorów. Ale zanim powiem coś wię- 

moją pan przyjmie, czy nie, rozmowa 
nasza pozostaje między nami! 

— Dobrze, — odrzekłem bez wa- 
hania. 

— Doskonale! znów milczał chwilę 
szukając widocznie słów odpowiednich. 
—jeśli w ciągu najbliższych dni nie uda 
mi się ukryć — to według wszelkiego 
prawdopodobieństwa będę zabity. 

Stanęła mi żywo w pamięci scena 
na ulicy z włóczęgą i zrozumiałem, że 
Norscott mówi prawdę. 

— jJednem słowem, — ciągnął da- 
lej, — muszę zniknąć. Jeśli zostanę w 
Londynie pod własnem nazwiskiem, 
muszę postawić krzyżyk na swem ży- 
ciu. Zamordują mnie nie dziś to jutro, 
za tydzień, za miesiąc... zależnie od te- 
go, czy potrafię bronić się dłużej, czy 
krócej. W każdym razie nie minie mnie 
śmierć. 

Nalałem sobie kieliszek konjaku i 
podniosłem go do ust. : 

— Sytuacja ta ma tę zaletę, że jest 
prosta i jasna — zauważyłem. 

Po ustach jego przemknął 
uśmiech. 

— Nie jest to sprawa tak prosta, 
jak się panu wydaje. Ludzie, którzy 
postanowili wysłać mnie w trybie przy- 
śpieszonym na tamten świat, otoczyli 
mnie staranną i czułą *opieką, każde 

moje poruszenie jest bacznie śledzone. 
Czasem udaje mi się wymknąć szpie- 

gom na kilka godzin — dziś naprzykład 
zmyliłem pogoń, ale gdyby, przypuść- 
my, przyszła mi chęć uciec z Anglii, nie 
wypuściliby mnie żywego. 

— Aha! — mruknąłem, zaczynając 
orjentować się w sytuacji. 

— Kiwnął twierdząco głową na mo- 
je nieme pytanie. ; 

— Tak, — rzekł, — myśl ta przy- 
szła mi do głowy od pierwszej chwili, 
gdy ujrzałem pana pod latarnią. Gdy- 

zimny 

łaby mnie dopomóc. 
— Hm!.. jeśli Lucyper postawił 

mnie na pańskiej drodze, to muszę mu 
podziękować za doskonałą kolację. — 
Czegoż więc żąda pan ode mnie? 

Nie odpowiedział odrazu. Zwolna i 
sucho, ale stanowczo zaczął wyjaśniać 
swą myśl: 

— Chcę, żeby pan zajął moje miej- 
sce. Zamienimy się ubraniem, tak' że z 
restauracji tej pan wyjdzie jako Stuart 
Norscott, a ja jako Jack Barton. 

— Dobrze, — odrzekłem, — czując 
zamęt w głowie, a potem? 

— Pójdzie pan do mego domu w 
Park Lejne i w ciągu trzech tygodni bę- 
dzie pan tam mieszkał. Jeśli po trzech 
tygodniach będzie pan jeszcze żył, to 
będzie pan wolny od wszelkich zobo- 
wiązań. 

Przez chwilę zdawało mi się,.że to 
żart dziwny i niemądry koncept miljo- 
nera. Ale gdy spojrzałem w jego zimne 
niebieskie oczy, wpatrujące się we 
mnie pytająco, zrozumiałem, że to 
wszystko jest prawdą. 

— Nic z tego, —— odrzekłem ponu- 
ro. — Gdyby nawet służba pana nie 
zauważyłaby tej zmiany, odkryją ją 
momeńtalnie pańscy przyjaciele. 

— Dlaczego? — wzruszył ramiona- 
mi. — Zdecydują tylko, że jestem dzi- 
wakiem, że straciłem pamięć, zrobiłem 
się roztargniony i zgłupiałem, ale nic 
więcej nie przyjdzie im do głowy. 

— Ależ proszę pomyśleć o tych ty- 
siącach spraw i przedmiotów, o któ- 
rych nie mam pojęcia! Imiona przyja- 
ciół, znajomych, interesy... nawet plan 
domu. Natychmiast zdradzę się! 

— Myślałem o tem wszystkiem. 
Gdybym nie przewidział tego  wszy- 
stkiego, nie proponowałbym panu tej 
zamiany. 
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głowy, że mógłbym wziąć pieniądze i 
uciec, nie wypełniając umowy. 

— Może pan, — odrzekł spokojnie 
— ale ja wierzę pańskiemu słowu. 

I znów zapanowało milczenie. 
— Dobrze, — rzekłem śmiejąc się, 

— jeśli to panu wystarcza... Dla uni- 
knięcia nieporozumienia powtórzę wa- 
runki umowy. Dostaję natychmiast dzie 
sięć tysięcy funtów, — dwa tysiące 
banknotami — a osiem czekiem. Wza- 
mian za to przez trzy tygodnie mam 
odgrywać rolę pana Stuarta Norscotta. 
Bardzo prawdopodobnem jest, że'w 
ciągu tego czasu będę zamordowany. 
Ale jeśli wbrew oczekiwaniom, pozo- 
stanę na tym padole łez, odzyskam 
wolność i swobodę działania! 

Norscott skłonił głowę, zdawało mi 
się, że uśmiech przemknął po jego 
ustach. 

— Zrozumiał mnie pan doskonale. 
Wypiłem kieliszek konjaku i pogrą- 

żyłem się w przyjemnych rozmyśla- 
niach. Perspektywa bogactwa, które 
czekało mnie po trzech tygodniach, 
uśmiechała mi się niezmiernie. Przytem 
przygoda ta nie była pozbawiona uro- 
ku: oto w centrum życia cywilizowa- 
nego, miałem wieść życie godne Połu- 
dniowej Ameryki. Przed chwilą właśnie 
stojąc nad Tamizą, skarżyłem się na 
monotonję i bezbarwność życia w Lon- 
dynie, a teraz... Było to jak w bajce! 
Serce biło mi radośnie, krew krążyła 
żywiej... 

— jeśli pytanie moje nie będzie nie- 
dyskretnem, — powiedziałem, —chciał-- 
bym wiedzieć, czy zniknięcie pana nie 
wywoła jakich nieporozumień szcze- 
gólnych? 

Oczy Norscotta zmrużyły się, a 
przykry uśmiech wypełzł na usta. 

Niestety, nie mogę panu zakomuni- 
kować żadnych szczegółów. Mogę tyl- * 

skich praw, — dodał ze śmiechem. 
— Przyjemnie mi to słyszeć, — za- 

uważyłem — większą jednak przyje- 
mność sprawiłaby mi wiadomość, kto 
mianowicie grozi panu, skąd należy 
oczekiwać ciosu? 

— Niestety, sam tego nie wiem, gdy- 
bym wiedział... 

Twarz jego nagle zrobiła się szara i 
skurcz okrucieństwa” zmienił jego rysy. 

— Słowem niebezpieczeństwo ist- 
nieje i jest nieuniknione. Sądzę, że słu- 
żba w moim domu jest uczciwa i pew- 
na, pozatem nie ufam nikomu i podej- 
rzewam wszystkich. 

— Stąd wynika, że będę musiał 
przesiedzieć cały ten czas w domu. 

Norscott wyjął z kieszeni notes. 
— Za dziesięć dni może pan robić 

ca mu się podoba, ale w ciągu dziesię- 
ciu dni, będzie pan musiał wykonać 
szereg zobowiązań, które - powziąłem. 
Zapisane są one w tym notesie. ° 

—d pan. przypuszcza, że dam sobie 
z tem radę? 

Norscott skinął twierdząco. 
pan doskonałe nerwy i spryt 

niemały. Jeśli pan da słowo, że postara * 
się wszystko wykonać dobrze, zautam 
panu. Zresztą, gdyby się nawet wykry- 
io, będę już daleko, w  bezpiecznem 
miejscu! 

Ogarniała mnie*coraz większa we- 
sołość. Zdawało mi się, że jestem znów 
w Argentynie, przeczucie przygód spra 
wiało mi prawdziwą rozkosz. Mimo- 
woli uderzyłem ręką w stół: 

— Zrobione! Postaram się jaknaj- 
lepiej wykonać zobowiązanie! 

Uścisnął moją dłoń gorąco. Chwilę 
milczeliśmy obaj, rozmyślając. 

Norscott odezwał się pierwszy: 
— Zazdroszczę panu nerwów. 

„— Niestety, już nie takie żelazne, ja- 
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Przysunąłem się do niego. 1 
— Oto rozktad pokoi w moim do- | 

mu, — rzekł. — Tutaj dolne piętro, ja- 
dalnia, bilard. Pański gabinet i sypial- 
nia znajdują się na piętrze, idzie się 
tam po tych schodach. 

Rysunek był jasny i prosty. Pokoje 
były narysowane i wszędzie nadpisane- 

— Doskonale.'Teraz proszę mi opo- 
wiedzieć o służbie. 

— Jest ich troje: dwie kobiety i lo- 
kaj, który się nazywa Milford. Pozosta- 
łych odprawiłem. Ci, co zostali, służą 
u mnie od przyjazdu mego tutaj, uiam 
im zupełnie. Szczególnie Milfordowi. 
Byłem dla niego dobry i on przywiązał 
się do mnie. : 

— Dobrze, — zauważyłem, jeśli on 
uzna we mnie Stuarta Norscotta, wszy- | 
stko pójdzie dobrze! HAS 

— Tak, — potwierdził, — ale jest 
jeszcze jeden człowiek, z którym trze- | 
ba się liczyć: to mój kuzyn Maurycy 
Fournivoll.... Zdaje mi się, że obieca- 
łem spędzić u niego parę dni. Lepiej 
byłoby, gdyby panu udało się wykręcić 
od tego zaproszenia. W każdym razie 
niech pan się ma przy nim na baczno- 
ści i nie wierzy mu wcale. С 

— Co to za człowiek? p 
Norscott zmarszczyt brwi. 7 
— Djabli go wiedzą. To mój jedy- > 

ny krewny, miałem nieostrożność zau- 
fać mur w pewnej sprawie. Ale nie je- 
stem pewien, czy rzeczywiście popełni- 
łem błąd... gdybym wiedział napewno... 

Twarz znowu przybrała wyraz gro- 
Źny i okrutny, pięście zacisnął. * 

— Wystarczy, mi tego, co wiem! 
Rozumiem pana — rzekłem. 

Z ponurem westchnieniem wyjął 
książeczkę czekową z kieszeni. 

1 
1 | ! 

  
| 

 


