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Wobec wysuniętej na porządek 

dzienny i mającej wkrótce zrealizować 

się unji celnej niemiecko - austrjackiej, 

jedna z gazet czeskich „Venkov“ wy- 

stąpiła z projektem unji celnej polsko- 

czesko - rumuńsko - jugosłowiańsko- 

greckiej. Prasa endecka przyjęła to z 

aplauzem. Poseł Jan Dębski, jeden z 

przywódców stronnictwa ludowego 

„Piast* na łamach „Kurjera Warszaw- 

skiego” wznowił swój projekt z przed 

kilku laty unji celnej z Czechosłowa- 

cją. 

Projekty te są w wysokim stopniu 

nierealne, gdyby jednak wbrew real- 

nym warunkom zostały urzeczywistnio 

ne, przyniosłoby korzyść tylko Czecho 

słowacji, dla gospodarczego zaś roz- 

woju Polski i południowych państw 

ten związek byłby ciężarem. 
Nie ulega wątpliwości, że po rozbi- 

ciu powojennem, po zwiększeniu ilości 

państw, granic celnych istnieje obecnie 

dążność do pewnej konsolidacji, do po 

rozumień państw bezpośrednio lub po- 

średnio ze sobą sąsiadujących. Wysu- 

wa się kwestję ceł preferencyjnych, za 

„miast zasady, przyjętej w traktatach 

„handlowych państw europejskich klau- 

zuli największego uprzywilejowania. 

Przy klauzuli największego uprzywile- 

jowania ustępstwo celne, udzielene je- 

dnemu państwu, przechodzi na inne, 

posiadające w traktacie klauzulę naj- 

większego uprzywilejowania. Cła pre- 

ferencyjne są ustępstwem celnem, nie 

przechodzącem na państwa inne. Pań- 

stwa należące .do jednego błoku gospo 

darczego mogą mieć „w. stosunku do 
siebie cła preferencyjne. Czechosłowa- 

cja od paru lat pragnęłaby małą En- 

tentę, ową współkę państw rozbioro- 

wych w stosunku do Węgier dla wzaje 

mnego poręczenia swych aneksyj, uzu 

pełnić współpracę gospodarczą. Cze- 

chosłowacja pragnęłaby uzyskać cła 

preferencyjne od Rumunji i Jugosławii 

i wbrew dążnościom swych agrarjuszy 
udzieli im preferencyjne cła na ich pro 

dukty rolne, lecz rynek Czechosłowa- 

cji jest zbyt mało pojernny dla umie- 

szczenia produktów rolnych, eksporto- 

wanych przez Jugosławię i Rumunję 

na rynku czechosłowackim. Rynek wie 

deński posiada dla obu tych państw 

większe znaczenie niż rynek praski. 

jako rynek zaopatrzenia w produkty 
przemysłowe, zwłaszcza wywóz pro- 

dukcyjny, instalacyjny  Czechosłowa- 
cja nie może iść w porównaniu z Rze- 

- $zą niemiecką. Rzesza niemiecka może 

z łatwością też pochłonąć całkowity 

wywóz pszenicy z obu państw i mieć 
możność jeszcze sprowadzania pewnej 
ilości pszenicy zaoceanowej. Udział 

Czechosłowacji w bilansie handlowym 
Rumunii, Jugosławji i Grecji nie prze- 
wyższa udziału Austrji, nie dorówny- 
wuje udziałowi Niemiec. 

Co się tyczy Polski, to przedewszy 
stkiem przyznać należy, że rynek cze- 

ski nie jest rynkiem nas' uzupełniają- 

cym pod względem gospodarczym, 
łecz przedewszystkiem rynkiem konku 
rencyjnym. My i Czechosłowacja po- 
siadamy te same produkty wywozowe 

i współzawodniczymy na tych samych 
rynkach. 

Naszemi artykułami wywozowemi 

Są: węgiel, drzewo, cukier, tekstylje. 

Otóż te same produkty są też główne- 
M przedmiotami eksportu Czechosło- 
WaCji. Na rynku austrjackim i węgier- 
a współzawodniczy Czechoslowa- 

CJa Z nąmi w wywozie węgla; na ryn- 
ku angielskim w wywozie cukru, na 
rynku rumuńskim w wywozie produk- 

tów włokniczych. ! 

Przemysį cukrowniczy i wogóle 
przemysły związane z rolnictwem są w 
Czechosłowacji znacznie bardziej roz- 
winięte niż u nas. Nasz udział w pro- 
dukcji światowej cukru buraczanego 
wyraża SIĘ w 7%, w Czechosłowacji 
W 11,5 proc. Taki sam stosunek zacho 
dzi w browarnictwie i w młynarstwie. 

Przemysł bawełniany Czechosłowacji 
1°5 dwa razy znaczniejszy od polskie- 

*RENUMERATA miesięczna z Odnoszeniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe PKO. 
№т. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

"państw rolniczych, 

  
  

go. Gdy w 1929 r. Polska posiadała 
1557 tysięcy wrzecion bawełnianych, 

Czechosłowacja 3673 tysięcy, przerób 

ka bawełny w Polsce wynosiła 251 ty- 

sięcy ballen, Czechosłowacja przerobi- 

ła 495 tysięcy ballen, produkując cień 

sze i droższe wyroby. Z rynku rumuń- 

skiego zostaliśmy wyparci niemał w 

całości przez Czechosłowację. 

Dła żadnego z naszych produktów 

wywozowych Czechosłowacja nie ode- 
grywa dominującej roli, Wiedeń po- 

chłania znacznie więcej polskiej niero 

gacizny niż Praga. Nasz wywóz do 

Czechosłowacji w ciągu ostatnich lat 

pięciu chwiał się od 8,8 do 11,9 proc. 

naszego wywozu. Nasz przywóz z 5,0 

do 6,3 proc. Nasze obroty handlowe z 

Czechosłowacją są mniejsze od obro- 
tów handlowych z Austrją i trzykrot- 
nie mniejsze od naszych obrotów han- 
dlowych z Niemcami. Nasz wywóz do 
Niemiec w okresie za 1926 — 1929 r. 
wahał się od 25,3 do 34,5 proc. Przy- 

wóz zaś od 23,6 do 26, 9 proc. 

Przy związku gospodarczym z pań- 
stwem, posiadającem olbrzymie siły 
produkcyjne, można dojść do pomnoże 
nia swych sił gospodarczych w mię- 
dzynarodowej walce o byt przez inwe- 
stycje dokonywane przy pomocy tego 
silnego wspólnika. Przy wspólnictwie 
z państwem nieco silniejszem ma się 
tylko ujemne rezultaty; bije ono jako 
współzawodnik i nie może zapłodnić 
jako inwestytor. 

Polska, Rumunja i Jugosławja pó- 
trzebują olbrzymich inwestycyj: Nasz 
handel z Rumunją jest nieznaczny, Ru- 
munja uczestniczy w naszym wywozie 
od 2,2 do 3,3 proc. w przywozie od 
0,9 do 2,4. Udział Jugosławji i Grecji 
wyraża: się w naszych obrotach handlo 
wych 0,1 proc. * 

Na unję z Czechami nie chcą iść 
Rumuni. Posłowi  czechosłowackiemu 
Kuenzl - Jizierskiemu nie udało się 
skłonić rząd rumuński do protestu prze 
ciwko unji celnej niemiecko - austrjac- 
kiej. W Rumunji istnieje wprawdzie 
słaby prąd unji celnej z Polską. Unja 
ta miałaby podstawy geograficzne, 
gdyż łączyłaby państwa sąsiadujące 
ze sobą j leżące między dwoma mo- 
rzami. My otwieramy Rumunom drogę 
na Bałtyk, oni nam na morze Czarne. 
Kanał Galaz — Gdańsk to jest Wisła, 
San, Dniestr jest ideją popularną w 
Rumunji, której realizacja posiadałaby 
olbrzymie konsekwencje gospodarcze 
dla Polski i Rumuniji. 

Kooperacja gospodarcza z. Niemca- 
mi jest w Rumunji bardzo popularna. 
Rumunja pragnie preferencji dla swych 
produktów rolnych. Niemcy sprowa- 
dzają przeszło dwa miljony ton psze- 
nicy, Czechosłowacja od 150 do 300 
tysięcy. Rumunja należy do błoku 

pragnących uzy- 
skać cła preferencyjne. Tylko udziele- 
nie tych ceł przez Niemcy posiada dla 
Rumunji i Jugosławji znaczenie. Cze- 
chosłowacja jest rynkiem zbyt małym. 
Francuski import zbożowy jest dwa ra 
zy mniejszy od niemieckiego i musi 
być zarezerwowany w pewnej mierze 
dla kolonij. Największy rynek Wielko- 
brytański, przewyższający przeszło 
dwa razy rynek niemiecki, nie może 
dać ceł preferencyjnych Europie połu- 
dniowo - wschodniej, lecz tylko swym 
Dominjom, Ameryce i Australji. 

Układ gospodarczy Europy nie mo- 
„że być dowolną improwizacją, lecz mu 
si opierać się na realnych stosunkach 
dziś istniejących sił gospodarczych i 
warunkach ich rozwoju. 

Władysław Studnicki. 

KOMU SIĘ LOS UŚMIECHNAŁ? 
WARSZAWA. (PAT). — 1 kwietania w 

20-tym dniu ciągnienia 5 klasy 22gieį Pol 
skiej Loterji Państwowej główniejsze wygra 

ne padły na numery następujące: po 15 tys. 
zł, — 5256 10862 po 5 tys. zł. — 8438 40182 
po 3 tys. — 29577 32264 54362 86672 8267 
141036 144398 177208 i 192234. 

  

Opłata pocztowa ut „ryczałtem, AWA 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
*'a nie uwzgłędr:a 

DUKSZTY — Bniet Koiejowy. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

KLECK — Sklep „Jedność”. 

      

  
a ulszczona CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrow. 

zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. niane 

ojektowane Koki mwyudare KONCEPCJA KANCLERZA SCHOBERA 
Blok przemysłowy i blok agrarny 

WIEDEŃ. (PAT). — W rozmowie z pewnym dziermikarzem węgier- 

skim, wicekancierz Schober oświadczył, że delegacja jugosłowiańska, która 

bawiła w Wiedniu, przyjęła plan unji celnej niemiecko - austrjackiej z sym- 

patją. Delegacja wyjechała natychmiast do Białogrodu, aby w tej sprawie 

złożyć sprawozdanie i naradzić się nad kwestją udziału Jugosławii w płanach 

unji celnej. 

Mam nadzieję — powiedział wicekancierz Schober — że trzy państwa 

zagraniczne: Węgry, Jugosławia i Rumtinją z biegiem czasu wejdą między 

sobą również w stosunek pewnego rodzaju umji celnej. Ta grupa państw bę- 

dzie partnerem unji celnej niemiecko - austrjackiej. Utworzy się wielki blok 
agrarny i wielki blok przemysłowy. 

Prasa francuska 6 mowie Curtiusa 
WIEDEŃ. (PAT). — „Arbeiter Ztg* zamieszcza artykuł Breitscheida o umji celnej 

niemiecko  austrjackiej. Breitscheid kr; uje sposób postępowania dyplomacji niemmiec- 
kiej i pisze, że było do przewidzenia iż nagłe ogłoszenie projektu wywoła zagranicą 
mietytko drażliwości prawnicze, lecz także i polityczne, tem bardziej, že unja cełna uwa- 
żana jest zagranicą, tak samo jak w Niemczech. słusznie czy nie słusznie za etap do zu- 
pełnego Anschłussu. 

Można czynić zarzuty z tego powodu, ,że sondowanie dypłomatyczne zbyt utru 
dniałoby urzeczywistnienie planu, bowiem trudności te, które słę wyłoniły, są już bardzo 
znaczne. Stworzono atmosierę, która wywołała szkody w razie dojścia do skutku unji 
celnej. 

Mówiono nam zawsze, że rząd niemiecki musi w najbliższym czasie wysunąć na 
porządek dzienny kwestję reparacyjną. Nikt nie zaprzeczy, że dziś zamiarowi takiemu 
stoją na przeszkodzie większe trudności, niż poprzednio, nie mówiąc już o zepsuciu się 
stosunków niemiecko - francuskich. 

Pod względem handlowo - politycznym grożą Niemcom i Austrji niebezpieczeń- 
stwa które utrudniają sytuację przez podwyższenie obecnych stawek celnych. Ruchli- 
wość dyplomatyczna jest dobra, trzeba jednak liczyć się z możłiwościanć i sytuacją 
międzynarodową. Breitcheid w zakończeniu swego artykułu celem złagodzenia ujemnych 
skutków unji celnej niemiecko - austrjackiej, proponuje europeizowanie całej akcji. 

Artykuł Breitscheida o unji celnej 
1 

PARYŽ. (PAT). — Omawiając ostatnie przemówienie ministra Curtiusa „Echo 
de Paris" pisze między innemi: Wierne swej tradycji Niemcy chciałyby wziąć się na no- 
wo do kolonizacji centralnej i wschodniej Europy. Gdyby im się ten wysiłek udał, wszy 
stkie państwa, które powstały lub zostały zwiększone po wojnie, okazałyby się ze- 
wsząd osaczone i zmuszone byłyby wejść ostatecznie w skład koncernu germańskiego. 

Rada iLgi Narodów nie powinna, oczywiście, zapominać o stronie prawnej tej 
kwestji lecz powinna ona również pamiętać © możliwych politycznych konsekwencjach. 
Wreszcie w pakcie genewskim nic nie upoważnia państwa będącego członkiem Ligi 

-4dło_ ograniczenia: zgóry: koimpetencyj. Rady '1- fobić z Genewy przedmiotu targu lub tran- 
zakcyj. „Le Populaire" cieszy się z inicjatywy, Hendersona i Brianda, którzy przenieśli 
kwestję ugody gospodarczej austro - niemieckiej na teren sprawiedliwości międzynaro- 
dowej. 

Votum zaufania dla premjera Lavalea 
PARYŻ. Pat. W ciągu ubiegłej nocy.. zarówno Izba Deputowanych, 

jak Senat odbywały posiedzenia, obradując nad ostatniemi rozdziałami 
preliminarza b dżetowego, nad któremi dotychczas nie udało się osiągnąć 
porozumienia pomiędzy obiema izbanu ustawodawczemi. Wśród rozdziałów, 
stanowiący.h przedmiot sporu, znajduje się między innemi wniosek, żąda- 
jący poprawy warunków awansowania nauczycieli. 

Premjer Laval, stawiając kwestję zaufania, żąda odrzucenia wniosku, 
postan: wionego przez radykałów socjalnych, a domagającego się zasto- 
sowania reformy natychmiast. Premjer podkreśla, że budżet w chwili о- 
becnej nie były.w stanie wytrzymać tak wielkiego obciążenia i wobee te- 
go żąda. aby Izba zaaprobowała tekst, uchwalony przez Senat, a prze- 
widujący ustalenie sytuacji wszystkich funkćjonarjuszów cywilnych przed 
dniem 1 stycznia 1932 r. 

lzba, zgodnie z żądaniem premjera, 304 głosami 
nchwaliła rządowi zaufanie. 

TRZĘSIENIE ZIEMI W 

przeciwko 274 

  

MIASTO MANGUA W GRUZACH—STRASZLIWY OBRAZ ZNISZCZENIA 
NOWY YORK. (PAT) — Donoszą z Managuy, že odczuto tam siłne 

trzęsienie ziemi, które spowodowało znaczne szkody. Wedle informacyj z 
miasto Managua uległo zupełnemu zniszczeniu. 

` NOWY YORK. (PAT). — Wedłe doniesień z Managui, całe miasto padło pastwą 
płomieni. Pożary, ugaszone w jednej dzielnicy, przeniosły się pod wpływem. wiatru na in 

MANAGUA. Pat. Gdy na skutek 
trzęsienia ziemi wybuchi poźar na ryn" 
ku w centrum miasta. rynek ten Za- 
pełniony był tłumem kobiet l dzieci. Z 
pośród fich conajmniej 35 osób zginęło 
w płomieniach, 

Równocześnie cały szereg budyn- 
ków wokoło rynku z ogłuszającym 
trzaskiem runęło w płomieniach, grze- 
tłąc pod rumowiskami setki ofiar. Naj- 
większy hotel w mieście uległ całko 
witemu zniszczeniu. 

Na uilcy przed hotelem leży większa 
Ilość zwłok. Ponad miastem unosiły 
się słupy ognia. Morze płomieni craz 
powszechna panika nie pozwalają do- 
tychczas dokładnie ustalić rozmiarów 
katastrofy. Amerykańscy strzelcy ma* 
rynarki śpiesząz pomocą z całą możli- 
wą energją. 

Gwardja narodowa usiłuje ziokali- 
zować pożar, wysadzając w powietrze 
za pomocą dynamytu okalające gma- 
chy, brak jednak bah by Aż zapasów 
dynamytu. Prrewo У wodociągowe . 
1 kanalizacyjne uległy w  wieiu 
miejscach zupełnemu 2niszczeniu. 

M:NAGUA PAT. Wśród ofiar trzęsienia 
ziemi jest wiele amerykańskich obywateli, 
kobiet i dzieci, a między innemi rodziny 0-- 
sób wojskowych oraz członków ciała dyplo- 
matyczn*go i konsularnego. Gmachy pose'stw 
amerykańskiego i angielskiego zostały spalone 
na popiół. Wszystkie gmachy rządowe uległy 
zniszczeniu. W gruzach leżą również wszyst- 
kie banki oraz większe magazyny i biura. 

2500 ofiar 

Panamy, 

ne. Miasto leży całkowicie w gruzach. 

Wiełu mieszkańców zginęło na rynku, 

BERLIN. (PAT). — W dniu 1kwietni 
napowietrzna między Rzymem i Berlinem. 
godz. 7.30 rano i drogą przez Medjołan i 

molot pasażerski w kierunku Rzymu drogą 

ANTWERPJA (PAT)— Zakończył się 
to układał 

ŻA AAGUA: zabiły — Według ostat zwolniony. 
ich obficzi czba zabitych w Managni па Podobna sprawa toczyć się będzie wkrótce w Brukseli przeciw 10-letniemu chło skutek ienia ziemi hodzi 2500 © 

ze zaś kilka tysięcy rea „ gu. W związku z tem n4 terenie Belgii zabroniono kolportaż: 
lok agrarny i blok przemysłowy 

GŁĘBOKIŁ — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
NIESWIEZ — ui. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. p 

Zagraniczne 50% OE Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej.. Terminy druku i mogą być przez Administrację zmie 

  

"handlowe, zawarte z Węgrami 

W eclu zapobieżenia kradzieżom ogłoszono stan obiężenia. Według dotychczaso- 
Wych danych nie został się ani jeden budynek, nadający się do zamieszkania. Pałac pre 
zydenta Monkada został zburzony. Prezydent musiał zamieszkać w namiocie. Najwięk- tygodniu rozpoczęła tu sza ilość osób zginęła w więzienit, pod gruzami którego znalazło śmierć 150 więźniów. PIeTWSzy w apelacji wileńskiej sędzia 

ziemi targ. Pod gołem niebem obozuje przeszło półtora 
z Managui „New York Times* straty z powodu katastrofy wy noszą 30  miljonów 
dołarów. : 

Monachį był do Berli kę jm ie ® ® > # „Monachjum przybył erlina. tym locie . 
inauguracyjnym wzięli udział przedstawiciele rządu włoskiego. Z Berlina pierwszy sa- Bug koło Małkini, na wysokości wsi | 

a ku R ›ра przez 
9 rano, wioząc przedstawicieli rządu niemieckiego z ministrem komunikacji Guerardem 
na czele. Przyjazd do Rzymu nastąpić miał a 

Proces młodocian 
rej członkowie liczyli od 8 do 11 łat. Żałożyciełem bandy miał być 8-letni chłopiec 

plany napadów, mając na specjałnvm karnecie spisane imiona członków 
ie, przypadające im w napadach. Trzech z nich skazano na dom poprawy, jeden został 

nych o detektywach i t.p., zauważono bowiem demoralizujący ich wpływ na młodzież. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
GARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — N. $WIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

OSZMIANA -— Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PIŃSK — Księgarniu Łoiska — St. Bednarski. 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgaruia T-wa „Ruch*. 
STOLPCE — Księgarcia T-wa „Ruch”*. 

ST. S$WIĘCIANY — ui. Rynek 9 — N. Tarasiejski, 

. WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24. F. Juczowst 

WARSZAWA —- T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Rich”. 

A. Laszuk, 

озграно: na stronie 2-€j i 3-€j gr. 40. Za tekstem 15 gr. 
|. 80 W numerach ych dc z mowiac o I padć. Asuka, 

  

    
   

  

„Za dostarczenie numeru dowodoweg: * 

Praga jako informa- 
cyjne centrum o Rosji 

W Pradze, przez działalność pew» 
nych sfer, wytworzone poniekąd zo- 
stało rosyjskie centrum kulturalne, ma 
jące do dyspozycji bardzo obszerną i 
cenną bibljotekę. Wartość bibljoteki 
rosyjskiej przewyższa bezwątpienia 
wszystkie podobne bibljoteki w Eu“ 
ropie i umożliwia prowadzenie — 5- 
djów wszystkich zagadnień rosyjskich. 
może nawet w lepszych warunkach. 
aniżeli przy dzisiejszej sytuacji w sa- 
mej Rosji. 9 

W Pradze istnieją trzy bibljoteki. 
z których każda ma swe przeznaczenie 
i swą oryginalność. jest to przede” 
wszystkiem Rosyjskie Archiwum Za- 
graniczne, w którem nagromadzon; 
jest wszelki materjał, dotyczący rosyt- 
skiej rewolucji, emigracji, wspomnie- 
nia, dokumenty i t. d. Przy archiwurn 
istnieje obszerna  bibljoteka, uzupeł- 
niająca dokumentarne zbiory archi- 
wum. Część materjałów, nagromadzo- 
nych we wspomnianem archiwum, nie 

AUSTRJA WYPOWIEDZIAŁA 
TRAKTATY HANDLOWE WĘ- 

"GROM I JUGOSŁAWII 
WIEDEŃ. Pat. Rząd austrjacki 

wypowiedział wczoraj Kimis y 

Jugostawją. Dzienniki wiedenskie 
komentują ten krok w ten spo- 
sób, że rząd austrjacki skorzy- 
stał z prawa wypowiedzenia, aby 
mógł z dniem 1 lipca b.r. wpro- 
wadzić w życie podwyźszone cła 
od zboża i mąki, Gdyby rokowa- 
nia handlowe z temi państwami 
nie. dały rezultatów, wówczas 
wejdą w życie automatyczne staw- 
ki celne, ustalone w ostatniej 
noweli ceinej. Koła. gospodarcze 
są zaskoczone tem, że wypowie- 
dzenie traktatów handlowych do- 
tyczy nietyiso podatku taryfo- 
wego, lecz także I klauzuli naj- 
większego uprzewilejowania. Za- 
ostrzenie nastąpiło, jak sądzą, ze 
względu na austrjacko-niemiecki 
traktat regjonalny. 

rodawców tych zbiorów, 
większość materjału jest opracowara 

dja sumiennym badaczom. W bibljote- 
ce znajduje się również dużo bieżą- 
cych okazów rosyjskiej literatury pe- 

jest dostępna jeszcze dla badaczy nau- 
kowych, ze względu na życzenie ofia- 

jednakowoż | 

już do tego stopnia, że umożliwia stu- 

EEE UT ;jodycznej, wydawanej w ZSSR i za-. 
granicą. 

Drugą instytucją jest 
Słowiańska, mieszcząca się w gmachu 
Klementinum, starego uniwersytetu 
praskiego. Bibljoteka ta zawiera 137. 
tys. tomów, nie licząc dublikatów. Tu 
zgromadzone są książki rosyjskie, bia- 

! łoruskie i ukraińskie. Bibljoteka po- 
zbadany przez sędziego Śledczego. <tzjelona jest na działy według wszyst- 
Sprawa przeciwko ks. Krupawicziuso- kich kultur słowiańskich. Jest tu dział 

'wi zo»tała wdrożona za wygłoszenie polski, czeski, bułgarski, serbski, łu- 
kazania, skierowanego przeciwko życko-serbski i t.d. Podstawą jednak 
rządowi, jest bibljoteka rosyjska, 

Zza kordonu. 
Sprawa ks. Krupawiczjusa 

KOWNO, PAT. „Rytas* donosi, iż 
leader Ch. D. ks, Krupawiczius został 

konkordatu i $ 160 prawa kanonicz- cie kompletne wydania wszystkich re- 
nego sprawa jego nie podlega kom- wij z dziedziny polityki, kultury, lite- | 
petencji sądów pokoju lecz winna być ratury, ekonomii, jakoteż wszystkich | 
rozpatrywana przez sąd. diichowny. specjalnych dziedzin nauki. 
Sedzia sprawę odroczył. Proboszcz Dla bibljoteki tej 

ejragol>ki za wygłoszenie kazania an- ostatnim czasie wielkie ilości książek 
tyrządowegó został skazany na dwa w Rosji Sowieckiej i stale uzupełiia 
tygodnie ąresztu z zamianą na. grzy- sie ją nowościami literackiemi. Sku- 
wnę 300 litów. 

Pożar Płungian. 
KOWNO, PAT. — W miasteczku 

Płungiary wybuchł groźny 
który strawił 300 budynków. 

skich, nagromadzonych zagranicami, 

Straż Corocznie też przyjeżdża tu 

ratunek, lecz nie mogła 
Płunglan z powodu 
śniegiem dróg. 

Skazanie komunistów. 
KOWN , PAT. Sąd wojskowy w 

Kownie rozpoznał sprawę 3 komu- 
nistów, oskarżonych o  dzi:łalność 

i rida historję i kulturę rosyjską. 

je się przy Ekonomicznym Instytycie 

na jest wszelka perjodyczna literatura, 

Bibljoteka . 

` posiadająca | 
Wezwany na rozprawę do „sędzie- kompletne wydania dzienników z ostat. 

go śledczego ks. Żygalas oświadczył, nich 150 lat bardzo dużo nadzwyczaj 
że w myśl art. 84 konstytucji S$ 1 cennych dzieł historycznych, a wresz- 

zakupiono w | 

piając kilka wielkich bibljotek rosyj- 

Bibljoteka Słowiańska znana jest dale- 
pożar, KO poza granicami Czechosłowacji. . 

wielka - 
ogniowa z Kłajpedy pośpieszyła na |iczba uczonych, aby w niej studjować | 

Trzecia biblioteka rosyjska znajdu- 4 

Prokopowicza, w której nagromadzo- | 

dotycząca kwestyj ekonomicznych. .W 
antypaństwową | skazał każdego z bibljotece tej znajdują się kompletne 
nich na 4iata więzienia. 

AMERYCE 

wydania wszystkich główniejszych cza 
sopism sowieckich, dalej różnych pu- 
blikacyj ekonomicznych, 'a wreszcie 
literatura dotycząca sowieckiego prze-- 
mysłu, rolnictwa, finansów i t, d. ŻW 
obecnym czasie bibljoteka zajmuje się 

wieckiej piatiletce i wogóle gospodar- 
ce sowieckiej. Zbiory bibljoteki Insty- 
tutu Ekonomicznego umożliwiają gun 
towne studjum wszystkich dziedzin 
życia gospodarczego Rosji sowieckiej. 

  

Wzdłuż i wszerz Polski 
KOBIETA — SĘDZIĄ i 

GRODNO. (PAT). — W ubiegłym 
urzędowanie 

kobieta pani Iwaszkiewiczowa. Jest to na którym odbywał czasie у я ь 
A czwarta nominacja kobiety na stano- tysięca uchodźców. Jak podaje 

nych i karnych, przypadających im w 
drodze przyjętego podziału. A 

ROZBIJANIE ZATORU LODOWE! 
NA BUGU ia została otwarta pasażerska komunikacja 

Pierwszy samolot z Rzymu 

Monachium i Medjolan odieciał o godz. Glinie, utworzył się zator lodowy 'dłu-- 

godz. 3 po południu. 

bicia zatorów łodowych baterję 18. 
ku artylerji polowej w Ostrowiu Maži J 

Ч z wieckim i sam wyjechał na miejsce 
ych fprzestępców padku z naczelnikiem wydziału bezp 

3 : czeństwa publicznego. ч 
tu iwko bandzie złodziei, któ- : 

‘і on SAMOBÓJSTWO NA CMENTARZU 
ro- 

samobójczego dokonała na grobie żu wydawnictw - sensacy. narzeczonego, który przed kilku dnia. 

czykównę do szpitala. x ' 

lejowego. Wojewoda wezwał do r02 | 

KRAKÓW (PAT). — Wczoraj na cmen- | 
tarzu Rakowieckiem popełniła samobójstwo | 
robotnica Krawczykówna Stefanja Zamachu | 

swega R 

zbieraniem literatury, traktującej o so- 

wisko sędziego w Polsce. Dwie z nich | 
rozpatrują wyłącznie sprawy nieletnich 

: * м Warszawie, dwie zaś. pozostałe wy- > ——— E zc rokują we wszystkich sprawach cywil 

Komunikacja powietrzna Berlin — Rzym 

BIALYSTOK. (PAT). — Na rzėcze | 

gości 4 km., przytykający do mostu ko | 
3 

  

mi. W stanie o«-4»vm przewieziono Kraw- | 
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ECHA KRAJOWE Rozdžwiek wśród hitlerowców 
BERLIN. (PAT). — Trwający od dłuższego czasu konflikt w łonie par- 

  

OSZMIANA 
Straż Pożarna w Oszmianie. Osz- 

miańska Straz Pożarna przy wydatnej póro- 
cy Mag st alu i » ojewód/k egu luspekturatu 
P.Z.U.W, w Winie uzupełniia swój tabor 
przez nabycie samo.hoda i moto,ompy, co 
jednak nie było komplet'm niezbędnym dla 
prowadzenia ra jonałuej akcji atunko vej na 
wypadek pożaru. Mianowicie zapas posiada- 
nych wę:y ze w ględu na warunki lukalne 
był za szczupły. W zro-umieniu tej ważnej 
potrzeby Inspektor Wo ewod.ki P. Z. U. W. 

. Rackiewicz przyznał ostatnio Oszmiańsk ej 
Braży subsydjum w forimie 200 metrowego 
węża tlocznego, co zaspokoi obecnie uiezbę- 
dne pot zeby Straży. 

Mamy nadzie ę, że Zarząd Oszmiańskiej 
Straży Pożarnej będ ie nadal usilnie praco- 
wać nad u'up: ła'eniem i podłrzymaniem zdo- 
byiego inweniarza orzy wyda'nej, jsk dotąd 
ary Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń 

. ajemnych. Pek. 

SŁONIM 
Kuchnie dla bezrobotnyci. W osiat- 

uich dniach frekwencja bezrobotnych, uczę: 
sz zających do kuchen tak chrześcijańskiej, 
jak i żydowskiej niepomiernie wzrosła. Cyfra 
500 bezrobotnych, korzystająca dotąd z akcji 
«omi etu Obywatelskiego Pomocy Bezrobot- 
nym spotęgowala się już trzykrotnie i prze- 
%racza obecnie I czbę 1500 osób. 

Wzrost frekwencji należy tłomaczyć klę- 
ską, jaką ponieśli leader'y wśród bezrohot- 
aych n czele z radnymi Starosteckim PPS 
CKW.) i Samuelem Weissem (sjonusta), który 
na przedostatnim posiedzeniu tak  acię.ie 
zwalcza formę udzielanych bezrobotnym po- 
mocy, przyczyniając się do wywołania de- 
monstracji, Zznajlujący h się na galerji dla 
pasiczności — bezrobotnych. 

Jak w'dzimy z powyższego wpływy па 
bezrobotnych p. Weissa i Siaroste kiego są 
łuż nieznaczne. Pazwalamy sobie także ży- 
wić n'dzieję, że wkrótce panowie ci będą 
zupełnie «dosobnieni, a dem+gogja uprawiana 
m posiedzeniach rady miejskiej i tak niepro- 
dukcvjna — pozostanie bez najmniejszego 
oddźw ęku 

— Zapomniana dzielnica miasta. Za 
dworcem kolejowym w Sł nimie, po wojnie 
Bra Cała dzielnica miasta. Zbudowano 

n cały szereg nowych domów na parcelach 
anie skich na przest zeni około 2-ch klm. kw, 
tworząc + ten spo ób jakb. nowy Sonim. 
Mieszkańcy tej częś.i miasta aczkolwiek ad- 
ministracyjnie na eżą do Słonima, nie ko zy- 
słają z wządzeń miejskich, jakiemi są wodo- 
ciąg i elekt yczność. Zaledwie znikoma część 
«owego miasta, położona bli:ej dworca kole- 
josego ma zainstalowaną elektryczność. 
4eS'ta tonie w ciemn sŚciach, Ponadto w 
dzielaicv tej niema wcale brukowanych  ulrc 
qie mówiąc juź o chodnikach, do k órych w 
XX wieku tak bardzo jesteśmy przyzwy- 
czajeni 

»aej. dzielnica ta niema żadnego więk- 
szego sklepu, udzie można byłoby nabyć 
cho.iażby najniezbędniejsze artykuły spożyw- 
<ze i gelanteryjne. Stan ten naraża mieszkań- 
ów odlalonej dzielnicy miejskiej na chodze- 
qie do centrum miasta po zakupy 

Zjawisko i0 należy zaliczyć do rzeczy, 
które w czasie najkrójszym winny być znie- 
Sione. Ani ciężkie warunki ekonomiczne, ani k 
żuden inuy wzyłąd nie powinien wstrzymy- 
"mywać normali:ego i sv-tematycznego roz- 
woju miast:, które posiadając własne przed- 
siębiorstwa winno robić wszystko, by umož- 
tiwič swym mieszkańcom korzystanie z u- 
4ządzeń miejskich (a zwłsszcza elektrownia). 

Nad zeuropeizowaniem nowej 
Słonima wini n Magistrat i 
specjalnie się zająć. 

— Kledy zostanie uruchomiony U- 
+ząd Pocztowy Słonim 2? Urząd Pocz- 
łowy Nr. 2 w Słonimie miał powstać w Sło- 
aim'e, jeśli się nie mylimy, od roku, Na 
przeszkodzie stawał to brak lokału, to jego 
alejrzygotowanie do potrzeb Urzędu, a gdy 
ło wszystko zostało definitywnie i stosownie 
«ymagań Dyrekcji załatwione zavrakło osoby.. 
%tóraby ob ęła urząd. 

Ponieważ urząd ten ma się mieścić na 
dworcu kolejowym, położonym w pobliżu no- 
wopo «stałej dzielnicy Słonima — kwestja 
jaknajoręds ego o warcia urzędu jest dla 
mieszkańców miasta nader pilną. Niech nam 
wolno bęlzie zwrócić na tę okoliczność u- 
wagę W leńskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów 
4 nadmienić, ze dals a zwłoka w uruch mie- 
alu urzędu tego wydaje się nam n'ezupełnie 
qzasadnioną, zaś dla ludności tutejszej w 

dzielnicy 
ojcowie miasta 

dużej mierze uciążliwą. 
‚ — Walne zebranie członków Sło- 

. o Oddziału Polskiej Macierzy 
"Szkolnej w Słonimie. *W dniu 28 b. m. 

_ odbyło się zebranie członków Słonimskiego 
„Od tziału Połskiej Macierzy Szkolnej w Sło- 
a.mie, na którem złożono sprawozdanie z do- 
tychczasowej dział ln: ści Oddziału, dokonano 
wyno u Zarządu i Komisji Rewizvinej. Do 
Zarząłu weszli po. Dr. Stefan Korolko, Pk. 
„Marjan Turkowski, notarjusz M. P otrowski, 
Zotja Micieszanka, J. Hildebrandt, Paczyński, 
grot. Tyrka, i P. Wutke. Do Komisji rewi- 
zyjnej powołano pp. Dr. Marjana Malinow- 
skiego, H. Muikolajewskiego i Rybińskiego. 

Ze złożonego na zebraniu spraw zdania 
„wynika, źe dochody Oddziału w r. 1930 wy- 
aosiły kwotę zł. 14332,06, zaś wydatki — 
*44329,61 zł. Wpływy Oddziału składają sę 
przeważnie ze składek cztonkowsk ch, dob:0- 
w lnych ofiar, imorez i opłaty za internat; 
główniejsze pozycje w wydatkach srano via: 
ad ninistracja bursy PMS. —  10798,52 zł. 
4 or.anizacja kursów handlowych— 1306,60 zł. 
Z powyższego wynika, że wysiłek Zarządu w 

TEATR w LUTNI 
„Maszyńskiego Komedja. 

Q sztuce polskiej mam pisać, o 
sztuce polskiego aktora. Warszawa 
iansuje tę sztukę, okłada watą i ró- 
żami. Koło nej chodzi i dmucha. 
Warszawa kocha aktorów. Warszawa 
przepada za Maszyńskim. Na mazo- 
wieckich , piaseczkach było zawsze 

_ frochę nudno i pan Parek już kiedyś 
`о tem opowiadał w kim się koclia 
aadwiślańska syrena. 

" Więc'cóż pówiedzieć o  komedji 
„Koniec i początek*? Najpierw to, że 
jest zbudowaną, że ani jedno kułecz- 
ko się nie zacina. Tryby . pracują, 

figlarie sprężynki. Maszyński poszedł 

w majstrowanie zegarków. Sztuka je- 

go chodzi, nawet nie spóźnia się o 
jedną sekundę.  Maszyński piłował, 
klepał, chuchał, dmuchał zawzięcie, 

aż zegarek zaczął tykotać., Bogiema 

prawdą podrobił go świetnie.  Pod- 
patrzył wszystkie tajemnice. Z ksią- 
żek przeczytanych pisać można no 
wą książkę. Ze sztuk zagranych Ma- 
szyński urodził swoje tryby i spręży- 
my. Czyściutko, sprawniutko  skle- 
cił  chronometr. Śmieje się  tersz 

roku ubiegłym był duży, aczkolwick, trud- 
noŚCI ro/Wwuju Orgonizacji z uwagi Na Ogółny 
kryzys były znaczne. 

ŚWIRANKI. 
— 0 naszem życiu. W prasie wiłeńskiej 

ukazała się wzmianka o m-ku SŚwiranki. Au- 
tor artykułu słusznie zaznaczył brak zrozu- 
mienia i smutny stan miejscowe jludności, 
nadmieniając, iż utrudnia to wszełkim poczy- 
naniom grupce miejscowej inteligencji w 
pracy nad oświatą i wychowaniom młodzie 
žy pozaszkolnej. Nie wiem kto jest ten au- 
tor, lecz sądzę, iż więcej jestem kompetentny 
w miejscowych stosunkach. Więc pragnę 
nieco uzupełnić te podane wiadomości. Pa- 
tronat SMP zorganizowany był w roku 
1928 jak również i Stowarzyszenie Ml. P. 
przez byłego PW ks. prob. Jana Sielewicza, 
to jednak brak szczerego zainteresowania 
się i oddania się, bierność w stosunku da 
młodzieży wspomnianej grupki — inteligencji 
praca szła kulawo nie dając żadnych owo- 
ców i wreszcie zupełnie upadła. Przykro pi- 
sać, lecz muszę się przyznać do tego smut- 
nego faktu, małego zainteresowania się pra- 
cą oświatową i wychowawczą inteligencji i 
w dodatku, która nie starała się zbliżyć do 
tej cpuszczonej młodzieży, do nieuświado- 
mionej, łaknącej wiedzy doprowadziło do u- 
padku. Chcący być naprawdę pracownikiem 
społecznym niezraża się pierwszem lub dru- 
giem niepowodzeniem, a właśnie u nas in- 
teligencja po paru próbach opuściła ręce bez 
radnie. | czyż po tem wszystkiem można 
się dziwić takiemu stanowi rzeczy. To jed- 
nak dziś z wiełką radością wyznać muszę, 
iż z inicjatywy PW ks. proboszcza Teofila 
Pryszmonta i umiejętnej działalności organi- 
zacyjnej p. Instruktora Zw. Mł. P. Kowalew 
skiego Romualda Patronat jak również Sto- 
warzyszenie Mł. P. zostało zreorganizowane 
i wprowadzone na właściwy tor pracy tak, 
że są teraz wszelkie dobre widoki na przy- 
szłość. W krótkim czasie młodzież gremjal- 
nie przystąpiła do pracy w SMP stając w 
pierwszym względzie do zespołów  konkur- 
sowych RP bo aż 26 osób. Patronat posta- 
nowił dołożyć wszełkich starań, aby dopo- 
móc ks. proboszczowi wykończyć budowę 
domu kościelnego w którym ma się mieścić 
Ognisko SMP. Patronat ŚMP projektuje u- 
rządzić przy miasteczku boisko do gier i 
sportów dla młodzieży. Lecz bojąc się prze 
sadzić za wiele, zwracam się do ciebie, Mło- 
dzieży, z apelem o współpracę z ludźmi, 
którzy Ci rękę podają. Do tego warsztatu 

    

pracy, jakim jest SMP., zdobywaj wiedzę 
idź naprzód, idż wciąż wzwyż! 

Miejscowy. 

ŚWIĘCIANY 
— Kurs świetlicowy. W Święcianach 

zakończono pięciodniowy kurs šwietlicowy, 
zorganizowany Staraniem Związku Młodzie- 
ży Wiejskiej. Kurs zakończono wspólnym 
obiadem, w którym wzięli udział starosta 
Stefan Mydlarz, przedstawiciele Kuratorjum 
Okręgu Szkolnego oraz szereg  organiza- 
cyj społecznych. Do zebranej młodzieży — 
kursantów przemawiali: p. Stubiedo z ramie 
ilia kuratorjum, p. starosta Mydlarz oraz in- 
spektor: kuratorjum p. Dracz. 

Kursanci w serdecznych słowach dzięko 
wali za zorganizowanie kursu oraz pracę 
ierowników i wykładowców. Młodzież od- 

śpiewała szereg piosenek, poczem rozjechali 
się do swych warsztatów pracy społecznej 
w kołach Związku Młodzieży Wiejskiej. 
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n-ry: 22583, 

w kułak, kiedy jest sam w pokoju, 
że mu się to udało. To jest najlepszy 
kawał w życiu, który zrobił. Nabrał 
Warszawę, nabrał krytykę. Auguro- 
wie Są w natchnieniu, odkryli geniusz 
zaklęty, ' 

My zaś chcielibyśmy zauważyć, że 
czyściutki zegarek gienewski solidnie 
chodzi, Cóż jeszcze? Ano €godziny 
wybija. Jeszcze co więcej? _ Więcej 
nic. Pamiętacie państwo te świątynie 
monachijskie oschłe i nudne. Archi- 
tekt pojechał na Sycylję, przywiózł 
wzory kolumn. Wszystko było w tych 
monachijskich budowlach, ale me to, 
co w Grecji. Były za porządnie zro- 
bione. Wszystko w symetrji, ani o 
jeden centymetr w prawo, czy w lewo. 
Wszystko jak w fabryce, w której 
maszyna pracuje. Nawet nasze kilimy 
są dlatego czarowne, że dziewczyna 
się zaduma, podczas tkania zapomni, 
1 zarąz tę swoją ranę zmuszona jest 
naprawiać. Tak pracuje natura. №е 
tylko lilja ma jeden płatek większy, 
drugi krzywy. Wenus Milońska ma 
usta niesymetryczne, tu trochę pęka- 
te, tam trochę przedługie. ; 

„Czego brakuje w sztuce Maszyń- 
skiego? Ano poezji. Z poezji jest 
wypruta  komedja „Koniec i Począ- 
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tji hitlerowskiej doprowadził do odwołania komendanta oddziałów szturmo- 
wych Stennesa. Kierownictwo partji hitlerowskiej uchwaliło na jego miejsce 
mianować znanego z procesu o morderstwa kapturowe por. Schultza. 

Według initormacyj prasy demokraty cznej, bezpośrednim powodem u- 
sunięcia Stennesa były jego przygotowania do oderwania od partji grupuja- 
cych się w oddziałach szturmowych żywiołów skrajnie radykalnych. Akcja 
tych grup była już oddawna nie na rękę Hitlerowi. 

Równocześnie w kołach politycznych rozeszła się wiadomość, iż do- 
tychczasowy kierownik okręgu berlińskiego parcji narodowo - socjalistycz- 
nej pos. Goebbels ma być przeniesiony na stanowisko kierownika okręgu 
wiedeńskiego. * 

Przyczyny katastrofy sterowca „R 101“ 
LONDYN. (PAT). — Oficjalna ankieta w cełu stwierdzenia istotnej 

przyczyny katastrofy sterowca „R 101*, w której zginęło 48 osób, doprowa- 
dziła do stwierdzenia szeregu następujących punktów. Stwierdzono miano- 
wicie , że przyczyną katastrofy była wielka utrata gazu podczas fatalnych 
warunków atmosferycznych. 

Sprawozdanie potwierdza możliwość, że pęknięcia w wewnętrznej po- 
włoce spowodowane były silnem tarciem, względnie gwałtownemi ruchami 
statku pod wpływem wyjątkowo burzliwej pogody, jakkolwiek nie jest też 
wykluczone, że nagła i w większych rozmiarach utrata gazu nastąpiła pod 
wpływem wypadku bliżej nieustalonego. 

Autorzy sprawozdania w sposób stanowczy odrzucają przyptiszczenie, 
że sterowiec rozbił się o masę powietrzną na skutek swej zbyt słabej budo, 
wy, albo też że na sterowcu nie funkcjonowały należycie aparaty kontro!ne. 
albo też wreszcie, że wypadek został spowodowany brakiem kompetencji za- 
łogi sterowca. 

Wreszcie sprawozdanie wyraża opinję, że przyczyną pożaru było pra- 
wdopodobnie krótkie spięcie, zaznaczając zarazem, że sterowiec SRLIEC 
wobec nieodpowiednich warunków atmosferycznych napewno nie wystarto- 
wałby w danym dniu, gdyby nie to, że odlot sterowca w tym terminie był 
pożądany ze względu na interesy publiczno - państwowe. 

Prace konferencji zbożowej dobiegają końca 
RZYM. PAT. W dniu 3 kwietnia wszystkie komisje konferencji zbo- 

żowej ukończyły swe prace. Uchwała komisji kredytowej w sprawie zwró- 
ce':a się z rekomendacją do Ligi Narodów co do utworzenia organizacji 
tredytu krótkoterminowego rolniczego i usun ęcia na płan dalszy kredytu 
hipotecznego uważana jest przez państwa błoku państw agrarnych Euro- 
py Wscho iniej za zadośćuczynienie żądaniu błoku. Plenarne posiedzenie 
konierenaji zbożowej odbędzie się we czwartek rano. Prawdopodobnie 
po południu konferencja zostanie zamknięta. 

  

Echa pobicia uczenic polskich w Gdańsku 
GDAŃSK. Pat. Po dokładnem ustaleniu przebiegu pobicia przez o- 

sobnika narodowości niemieckiej trzech uczenic gimnazjum polskiego, któ- 
re miało miejsce w ubiegłą sobotę w pociągu między Wrzeszczemi Gdań- 
skiem komisarz generalny Rzeczypospolitej Polskiej minister Strasburger 
wystosował w dniu 1 kwietnia do Senatu gdańskiego zredagowaną w 
energicznych wyrazach notę z żądaniem jak najszybszego pociągnięcia do 
odpowledzialności osobnika, który dopuścił się tak karygodnego czynu. 

Komisarz generalny wskazuje w swej nocie jako na przyczynę po- 
dobnego rodzaju zajść na fakt rozpowszechniającego się coraz bardziej 
podniecenia atmosfery politycznej, które nie znajduje dostatecznego 
przeciwdziałania ze strony władz wolnego miasta, w pierwszym rzędzie 
ze strony policji gdańskiej, a następnie Senatu. Władze te ponoszą, więc 
odpowiedzialność za podobne wydarzenia. 

Obłąkana matka morduje swe _ dzieci, 
LWÓW, PAT. W jednym z domów przy 

grała się dziś w nocy krwawa tragedja. Miesz. 
pisea Benedyktyńskim roze- 
ająca tam Honcrata Ptaszyń- 

ska, wdowa po drukarzu, pod wpływem chorobilwych helucynacy| sen-ych 
zab ła śpiącego 9S-letniego swego synka Tadeusza, przecinając mu nożem 
kuchennym krtań. Młodszy syn 6-letni Jan, zbudzony ze Snu, napad- 
nięty przez matkę bronił się rozpacziiwie, zesłariając ręką szyję i wzy- 
wając pomocy. W chwili, gdy obłąkan:, Bora dzie ku nożem 
palce, wbiła mu nóż w szyję, 
chorą. Zwłoki Tadeusza odstawione 

nadbie< 

  

dómownicy I obezwładriil 
zostały do p osektorjivm, ciężko 

rannego z.ś Janka przewieziono do szpitala. Ptaszyńską aresztowano I pod- 
dano przesłtenaniu. 

  

Rada naczelna „Myśli Mocarstwowej'' 
Dnia 29-go b. m. odbył się w 

Warszawie zjazd rady naczelnej 
związku akademickiego „Myśl mocarst 
wowa“. Na zjazd przybyli przedsta- 
wiciele wszystkich środowisk akade- 
mickich, których sprawozdania wyka- 
zały ogromny wzrost wływów orga- 
gizacji. 

Rada naczelna powzięła szereg 
doniosłych uchwał m.m.  powo- 
łano do życia komisję ideolo- 
giczną, która ma przeprowadzić zmia- 
ny w dotychczasowej deklaracji ide- 
owej, oraz postanowiono zorganizo- 
wać mocarstwową agencję prasową. 

Najwjęcej czasu zabrały radzie 

naczelnej obrady nad ustosunkowa- 
niem się „Myśli Mocarstwowej“ do 
innych organizacyj polityczno-ideo- 
wych, w sprawie tej przyjęto kilka 
ważnych wniosków. 

Prezesem komitetu wykonawczego 
„Myśli Mocarstwowej* został wybra- 
ry ponownie p. Jerzy Giedroyć, któ- 
remu udzielono absolutorjum wraz z 
podziękowaniem. 

Przed zakończeniem zjazdu wy- 
słano depeszę do Pana prezydenta 
Rzeczypospolitej. Marszałka Pilsud- 
skiego, ks. prymasa Hlonda, ks. wi- 
ceministra Żongołłowicza i wojewody 
hr. Raczyńskiego. 

  

NIECH WRACA ŻYWA ZDROWA KREW W ŻYŁY OJ 
CZYZNY. NIE DAJMY SIĘ WYNARADAWIAĆ NASZEJ 

EMIGRACJI 
ZIÓŁ grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą", 
na koato P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 
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tek*. Wszystko w niej znajdziesz, 
ale nie poezję. Z naiwności w niej 
śladu. Jest życie, zupełnie tak jak w 
domu, na ulicy, na drzewie lub pod 
wodą. Ale życie nie po przez pryzmat 
dziecinnych twórczych oczu. Naiwność 
jest tem, co Sztuce każe rość i kwit- 
nąć. Nawet Edyp jest naiwny, cóż 
dopiero Falsztaf? 

Maszyński grać umie na scenie. 
Na scenie daje czar, poezję. Czyżby 
na. deskach wszystko wydał, reszt 
nie zostawił sobie. Maszyński jes 
wielkim aktorem i Warszawa się nie 
myli, kiedy to swoje serce skierowuje 
ku Maszyńskiemu, jak słonecznik do 
słońca! Jego ruchom i słowom : towa- 
rzyszy ciepło. - Maszyński każe się 
śmiać, śmiech ten „koi. Maszyński 
życie rodzi sam... Jego usta, jego 
głos, jego zęby, lico niby poważne, 
i lico figlarne. Ma w zanadrzu zawsze 
„kawal“. ‚ ы 

Komedja Maszyńskiego żyje. Tyk- 
tyk robi zegarek... „A dalej? Bo cóż 
z tego, że jest mąż i że ten mąż ma 
czarownicę. Rajskie ptaki szczebioczą, 
czyż nie A gruchać na gałęzi? 
Czarownica się wściekła, ' mąż tnie 
koperczaki. Żona męża przykrywa. 
Więcej nic. Z tego można się śmiać, 

są nawet tacy, co Się cieszą. Czyż 
jednak sztuki przez wielkie S są 
odbitką na papierze z chlorkiem 
srebra? Szczypty. odrobiny soli nie- 
ma u Maszyńskiego. Przez trzy akty 
rośnie apetyt, potrawa mdli. Wreszcie 
zapada kurtyna. Aforyzm był na 
końcu, nawet dobry aforyzm. Sztuka 
Maszynskiego jest długą, nudną 
tramboliną, aby wreszcie zepchnąć 
doskonały aforyzm. To jest jedyna 
sól, jedyny soli kry ształek. 

Zelwerowicz dokazał sztuki. W 
wielkim tygodniu nie chcąc nikomu 
prze: zkadzać wewnętrznie, kiedy niby 
tę duszę swoją się pucuje raz w rok, 
jak i mieszkanie,  Zelwerowicz dał 
nam korzenie, które nie uwodzą. Ża- 
den proszek niepotrzebny: nie zabruka 
ci duszyczki, możesz czynić te swoje 
ablucie, oglądać „Koniec i początek* 
czyli pójść do teatru. i 

Cóż robią aktorzy? ' Łubiański się 
poci i szarżuje.  Szarżuje nogami, 
szarżuje nosem, nawet chrapką szaržu- 
je. Ten doskonały aktor jest du nie- 
poznańia i włóczy tak: dohrze nogami, 
że. czuć w tem wszystkiem Junoszę i 
junoszowe rozkoszowanie się zgwiaz- 
dy, że się tak ciało oddało demono- 
wi. który szpik z kości wyjada. Cóż 

METROPOLITA SERGJUSZ w DYSPOZYCJI 
BOLSZEWIKÓW 

WYWIAD Z ARCYBISKUPEM TEODOZJUSZEM 
Wobec wielkiego znaczenia, jakie 

miało ostatnie oddzielenie zachodnio- 
europejskiej Cerkwi prawosławnej od 
Moskwy, które wywołało liczne ko- 
mentarze i odbiło się głośnem echem 
w całej niemal Europie, pozwoliliśmy 
sobie zwrócić się do J. E. arcybiskupa: 
Teodozjusza z prośbą o wypowiedze- 
nie swojej opinji w tej sprawie. 

— Со może wasza Ekscelencja po- 
wiedzieć o istocie i treści samego roz- 
łamu? 
— Przedewszystkiem, zgóry oświad 

czyć muszę, że z radością witamy po- 
stanowienie Metropolity  Eulogjusza, 
kierownika prawosławnej djecezji za- 
chodnio-europejskiej. To, co uczynił 
metropolita Eulogjusz, powinien był 
uczynić już dawno. Nie mógł on za- 
krywać oczu na fakt, że metropolita 
moskiewski Sergjutsz znajduje się w 
całkowitej dyspozycji bolszewików. 
Podporządkowanie Metropolity Eulo- 
gjusza władzy Sergjusza w istocie 
swej równoważne było podporządko- 
waniu szatańskiej władzy bolszewi- 
ków. 

— Jakie jest zdanie Waszej Eksce- 
lencji o motywach, które skłoniły me- 
tropolitę Eulogjusza do zwrócenia się 
do Patrjarchy Ekonomicznego w Kon- 
stantynopolu? 

— Uważam ten krok za niewłaści- 
wy. Uwalniając się od Partjarchatu 
moskiewskiego, zależnego całkowicie 
od bolszewików, powinien był raczej 
metropolita Eulogjusz szukać jedności 
z władzą rosyjskiej Cerkwi emigracyj- 
nej, miast udawać się pod opiekę pa- 
trjarchy _ Konstantynopolitańskiego. 
Mam na myśli Synod Episkopalny Cer- 
kwi Prawosławnej zagranicą, na czele 
którego stoi metropolita Antoni. To t. 
zw. „Zagranicznoje Wyższeje Cerkow- 
noje Uprawienje'* jest instytucją zupeł 
nie prawną, uznaną przez. patrjarchę 
Tichona. Swojego czasu władzę tę 
uznawał sam metropolita  Eulogjusz, 
będąc przez pewien czas stałym człon- 
kiem Synodu Episkopalnego i dopiero 
później zerwał z nim. 

— Przeciwnicy metropolity  Eulo- 
gjusza, a stronnicy bolszewickiej poli- 
tyki cerkiewnej, wysuwają, jako naj- 
poważniejszy atut przeciwko oddzie- 
leniu od władzy moskiewskiej, rzeko- 
imy fakt niekanoniczności takiego od- 
dzielenia. W tym samym kierunku wy- 
powiedział się również metropolita 
kowieński Eleuterjusz, wyznaczony 
przez Sergjusza na stanowisko kierow- 
nika zachodnio-europejskiej Cerkwi. 
Czy zatem postanowienie Metropolity 
Eulogjusza 
Cerkwi prawosławnej? 
— Naizuwełniej. Oddzielenie metro- 

pelity Eulogjusza od Patrjarchatu mo- 
skiewskiego jest czynem  kanonicznie 
usprawiedliwionym, chociażby już z 
tego względu, że. prawny zastępca 
Tichona, t. zw. ,.Miestobliustitiel Pa- 
triarszawo  Priestoła*, metropolita 
Piotr Krutycki nie uznał Sergjusza za 
głowę Cerkwi prawosławnej w Rosii. 
W ten sam sposób szereg biskupów 
prawosławnych w Rosji, prześladowa- 
nych za wiarę przez bolszewików, 
uważa, że metropolita Sergjusz od- 
szedł od Cerkwi, uznając władze bol- 
szewicką. —- W głośnej jego deklara- 
cii z r. 1927, znajdujemy mianowicie 
następujace znamienne zdanie: „Wa- 
sza radość jest nasza, wasze troski — 
naszemi troskami“. W ten sposób me- 
tropolłta Sergjusz nietylko dał świa- 
dectwo o swojem zerwaniu z Cerkwia, 
ale zaświadczył również o przejściu do 
obozu naistrasznieiszych wrogów Cer- 
kwi — bolszewików, z którymi kon- 
sekwentnie dzieli radość z powodu ni- 
szczycielskiej akcji, zmierzającej do 
unicestwienia zarówno Cerkwi, jak sa- 
mej wiary w Boga. 

‚ — Któż zatem z pośród wszyst- 
kich hierarchów prawosławnych w 
Europie, wyłączając Rosję, uznaie je- 
szcze władzę metropolity moskiew- 
skiewskiego? 

— W jurysdykcii metropolity Ser- 
giusza pozostał tylko metronolita ko- 
wieński Eleuteriusz i biskup Benjamin, 
były inspektor Teologicznego 'Instytu- 
tu w Paryżu. — Rołę, jaka odegrał 
w całej tej sprawie metropolita Eleu- 

robi Szurszewska? Warszawiankę uda- 
je i trzeba przyznać z wdziękiem. 
Wciąż jest tylko o jeden milimetr od 
tej granicy, po za którą zaczna się 
nieprzyjemne mizdrzenie się, Pozatem 
najładniejsza jest Szurszewska, kiedy 
ją bierze w ramiona bohater nasz z 
Listopadowej Nocy Wyrzykowski 
tym razem zakochany i to, jak mówią 
w Warszawie, na fest. Pani Detkow- 
ska i pan Wyrwicz wymieniają  po- 
ciski. Jest to strzelanie, jak z brow- 
ningu u Witkiewicza, z tem zarazem, 
że ofiara strzelania nie słania _ się, 
choć kule wnią lecą jedna po drugiej. 
Wreszcie jest mama Rychłowska na 
poddaszu i z Or-Ota sentyment do 
wsi polskiej! » 

Wszyscy aktorowie pracują, wszyscy 
wspinają się na palcach, aby sztuke 
szła, nie tylko tykotała, ale rzuciła 
promyczek. Niestety nie ma pro- 
myczka od początku do końca. : 

Maszvński jest aktorem z Bożej 
Łaski. Niema w sobie cynizmu porno- 
graiji. Od początku do końca jest 
zabawny. Warszawa zepsuta lubi nie 

zepsutych aktorów. Maszyński uspo- 
sabia dobrze.  Przemile nas bawi, 
ociepla. To jest złoty przemiły, pro- 
myczek. Ale jego Komedja? Czyż 

zgodne jest z kanonami . 

terjusz, wyznaczony przez Sergjusza 
na stanowisko kierownika zachodnio- 
europejskiej Cerkwi, nie należy uwa- 
żać za aktywno-samodzielną. W da- 
nym wypadku działał on z rozkazu 
metropolity Sergjusza. W. T. 

W WIRZE STOLICY. 
PRZYKRE NIEPOROZUMIENIE 

W  zamierzchłvch mrokach przes łości 

tkwi powód nienawiści dwu możnych rodów 

z uł. Gęsiej: Kupfe steinów i Mende baumów. 
Niewiad mo dziś d kładnie o co tam poszło— 

podobno jakieś zabójstwo krowy na targu 

pod koniec zes łego stulecia—dość, że od te- 
go czasu nieieden  Kuoferstein dał bobu 

Mendelhaumowi i odwrotnie: Cóż dziw! ego, 
że pan Szloma Kupfer i Chaim Mendel pro- 

wadzili dalej rodową wendettę. 

Przychod iło im to ten łatwiej, że mie- 

szkali w t m samym domu, na tejże klatce 
schodowej - tylko o dwa piętra różnicv. 

Agresywny S loma wiedząc, iż znienawi- 
dzony Chaim jest chory na serce, a pozatem 

tahórzliwego usposobienia nieraz dzwonił do 
drzwi iego mie zkania pó no w nocy. 

Kto tam? 

— Komornik, odpowiadał złośliwiec, albo; 
—-po icja! lub - ostatnia posług! Blady z 

przerażenia otwierał pan Chaim i oczywiście 
nie zastawał nikogo —tylko z wyższych pięter 

dol tywał odgłos szatańskiego śmiechu. 

Pan Mendeldaum miał tego dość i posta- i 

nowił się zemścić, W t m celu kupit hydrant 

strażachi i przymocował go do kranu. Usta- 
wił też przy drzwiach 2 wiadra pełne wody. 

W pełnem uzbrojeniu czekał na stosowną 

okazję. 

Akurat nazajutrz w samo południe coz- 

legło się energi. zne pukanie. Pan Chaim 
mnrugnął porozumiewawczo na dzieci i służą- 

cą wska ując im pełne wiadra poczem sam 

ująwszy w ięce hydrant" zapytał słodziutko. 
Kto s'ę puka, kto? 

Kemornik! 

— Uj kanalja, szepnął pan Mendel, cze- 
kaj ja ci dogodzę, a głośno wydał komendę, 

Mach of dy drzwikies!! 

Rozwarto je z trzaskiem. Strumień wody 

z hydranta chlusnął na autentycznego ko- 

mornika i towarzyszącego mu stróża. Pusz- 
czone w ruch wiadra zamieniły gości w za- 

mrożonych karpi. J 
Przeprosiny i sumifowania się pana Cha- 

ima nie na wieje się zdały. Rozłoszczony ko- 
mornik zaskarżył go o zniewagę urzędowej 

osoby—biedak m! siał zapłacić 50 zł kary. 
Ale na bezwstydnego S5zlomę knuje no- 

wą zemstę, 

OKIENKO NR. 33 

Wielka hala poczty głównej, setki osób 
dziesiątni ogonków. Przed okienkiem lu- 
dzie jacyś milczący, tajemniczy. Napis: Wy- 
dawanie listw poste-re tante. 

Starszy pan pokazuje urzędniczce dowód, 
ta mu wysuwa dłu-ą, zielonawą kopertę, któ- 
ra wnet znika w kieszeni starszego pana. Wy- 
chodzi szybko. Zajrzy do listu gdy będzie 
zu ełnie sam 

Młoda dziewczyna zarumieniona, zawsty= 
dzona. Wyjaw'a cichutko naźwisko. 

Niema nic dla pani. 
O Boże! a j: tak się spodziewałam. Od- 

chodzi wycierając oczy. 
Zamieszanie, hałas. W ogonku niezado- 

wolenie:—Czego pan się pcha? pilnuj swej 
kolej: il 

Kto się pcha? Ja się nie pcham. Ja mu- 
szę tylko prędko bo pociąg mi ucieknie. 

To jedź pan do d abła—nikt pana tu nie 

trzyma. 
Pewnym krokiem przystępuje do okienka 

żyd w chałacie i mvcee. 
Nu. gdzie list dla mnie? 
Dla kogo? 
Dla mnie! dła Cotryna Mejłacha, 
Ows'em jest. Proszę o dokument. 
J ki dokument? Poco? Ja nie potrzebuję 

mieć przy sobie żadnego dokumentu. 
To nie dostanie pan listu. Skąd ja mogę 

wiedzieć, że pan iest Mejłach a nie Kleptis2. 
Jakto skąd? Całe miasto mnie zna. Uj, to 

pani niedawno w Warszawie. 
Istotnie dopiero od 30 lat... 
No'to przepraszam, ja nie wiedziałem — 

Proszę, ten dokument pani wystarczy? 
Dawniej wydawano listy adr sowane pod 

kryptonim, niepełae nazwisko, Teraz poczta 
wyrzekła się tych listów. Zad: żo było awan- 
tur. Mężowie odbierali listy przez” acz ne dla 
żon—adresowaue sub: pierwiosnek, łabędź czy 
pierzyna. Ż ny wyłapywały korespondencję 
frywolnych mężulków — a potem wszystko 
krupiło się na zarządzie poczty, | 

"Ale i mimo obecnych przepisów gros 

interesantów to młode osoby—listy są prze- 
ważnie pachnące, zaopatrzenie w przebite ser- 
ca, tajemnicze... 

możeiny z ręką na sercu powiedzieć, 
że ta jego komedja jest jak jego gra 
pełna poezji, pełna naiwności.  Ma- 
Szyński—polski Anglik najbardziej 
zdobywa Warszawę, tem chłodem, 
pod którem żar się mieści, " niczem 
to słońce w górze nawet w dnie 
sierpniowe. Tego słońca nie ma w 

jego komedji na żadne lekarstwo 
Jest jedna dyktery jka. 

Miał kugł'c osła, tego osła sprze- 
dawał. Mówił do Anglika. Pan kupisz 
cudowne zwierzę. vierść jego miękka, 
dłoń zaznaje rozkosze gładząc jedwa- 

b ste włosy. W cieniu tego osła, Pan 
może spać, Pan nie znajdzie na świe- 
cie lepszej poduszki. Niech Pan ku- 
puje. Jedną ma wadę osiół, któż jeat 
beż wady na Świecie? jestem rzetelny 
kupiec. Proszę Pana ten osiół majed- 
ną jedyną wadę: Jest zdechły. 

Nie wiem dlaczego sąd, w Sztuce 
Maszyńskiegc ułożył mi się w taką 
dvkleryjkę. Wielki aktor nas nabrał. 
Napewne zamierzał. sam na końcu 
krzyknąć: mój osiół jest zdechły. Dla- 
czego Warszawa popsuła zabawę? To 
jest ja į а ensja. To jest 

powiedzeč. 
      

 



  

„ DZISIEJSZE ZACMIENIE KSIĘŽYCA 
Od dawna już, bo od 8 grudnia 27 roku nie obserwowane u nas całko 

wite zaćmienie księżyca, które przypada właśnie na dzień dzisiejszy. 
To zjawisko astrologiczne będzie ponadto widziane w całej Europie z 

wyjątkiem jej zachodniej części. у 
Zamącenie tarczy księżyca rozpocznie się o godz. 6.27 wiecz., właści- 

wy zaś cień padnie dopiero o godz. 7.23. O godzinie 8.22 księżyc będzie zu- 
pełnie zakryty i w takim stanie przetrwa do godziny 10.53. © 3 

Na dwie minuty przed połnocą tarcza księżyca będzie już całkowicie 
odsłonięta, jak wiadomo zaćmienie. tarczy księżycowej następuje w czasie 

gdy słońce, ziemia i księ życ są na jednej linji, tak że ziemia znajduje się mię 

dzy księżycem a słońcern, które rzuca na księżyc cień tarczy ziemi. 
Następne całkowite zaćmienie księżyca będziemy oglądali 28 września 

rb. poczem dopiero w roku 1935. 

Straszny wypadek na cmentarzu żydowskim 
Na cmentarzu żydowskim w Wilnie zdarzył się wczoraj niesamowity wypadek. 

" Przywieziono na cmentarz zwłoki Doby Krasner. W domu przedpogrzebowym zapalo- 

аю świece u wezgłowia zwłok i w pewnej chwili gdy nikogo nie było w pokoju, świeca 
upadła na całun żałoby i wnet zwłoki stanęły w płomieniach. Dopiero, gdy ktoś ze 
służby cmentarnej przypadkowo wszedł — zgaszono płomienie. Zwłoki zostały spalone 

do połowy. 

Komisarz Iwanoff i Bursztejn uniewinnieni 
Kom twanofi i Bursztejn uniewinnieni. 

Głośna sprawa nadużyć przy dostawach dla połicji woj. wileńskiego była wczoraj 
tematem rozpraw w Sądzie Apelacyjnym. 

Sprawa na ogół znana. Komisarz Iwanoff, jako kierownik działu gospodarczego ko- 

mendy wojewódzkiej pofcji, jeden z jego pomocników asp. Rodziewicz oraz dostawca 

Bursztejn zostali skazani przez Sąd Okręgowy: kwanoff i Bursztejn na 2 lata więzienia, 

Rodziewicz na 6 miesięcy, z zawieszeniem mu wykonania tej kary na dwa lata. 

Akt oskarżenia zarzucał im poważne, bo sięgające 40 tys. zł. sprzeniewferzenie, to 
też Sąd Okręgowy prócz kary zasądził od nich całą: sumę. 

Wczorajszy przewód sądowy, podczas którego zbadano kilku świadków oraz wy- 
słuchano orzeczenia biegłego - buhaltera zmienił los Iwanofi“a i Bursztejna gdyž Sąd 
Apełacyjny po dłuższej naradzie uznał, że wina nie została im udowodniona i obu unie- 
winnił całkowicie. 

W stosunku do Rodziewicza wyrok pozostał bez zmiany. 
Rozprawie przewodniczył p. prezes Dmochowski, oskarżał prok. Parczewski, obro- 

uę wnosili: lwanoffa — adwokaci B. Szyszkowski, W. Świda, Bursztejna — adw. Es- 
gel, a Rodziewicza — adw. Muchanow. 

  

Czy wiesz, że w każdym 

URZĘDZIE POCZTOWYM 
można się 

UBEZPIECZYĆ NA ŻYCIE 
(bez badania lekarskiego) w s в & 

OSZCZĘDNOŚĆ 
Inicjatywa Rządu w sprawie redukcji cen 

na artykuły pierwszej potrzeby wywołała 
duże zainteresowanie również w sierach 
Eh 

tatystyki wykazują, że sprzedaż samo- 
” chodó Wo SCR do minimum, Ne 

i h samochodów ” “ (nr. 38) przynosi żywą miast cyfra spi ży pewnyc 
tę "na R aa sia) dają, się I elie etony, ak Ee: a ai w roku 1930 znacz- 

+ wspomnienia, artykuły popularyzacyj / przyczyn tego zjawiska nie należy szu- n0 - naukowe, karta humoru etc. Aon kač ias = eta ceny, 30) SiE gtw.istona” Pama * pri, Tatykatwy” tozożona да większą ke rat nie Era du Walcat ża Bi wk bdzie. "dle żej roli. Decydującym czynnikiem w t m Jawo omnia aa idzie . Felje- wypadku były wysokie koszta ekspłoatacji, ton A. Zagórnej wtajemnicza nas w osobli- +; a ю а 
we praktyki av, B. Szarlitt mówi o mą ad SŁ paliwa, gum i t.p. oraz dro 

„akademii detek.,wów*. W. Kołómłocki — Samochody Litrošn naležą do tych nie- 

  
  

e „skrzydlatych rzemieślnikach". 
„Na uwagę zasługuje fakt otworzenia ła- 

mów miesięcznika dla ciekawszych zdjęć 
czytelników, o czem redakcja zawiadamia 
amatorów - fotagrafów. 
__ Juventus Christiana — nr.l r. 1931. Jest 

to Organ stowarzyszenia katolickiego mło- 
dzieży akademickiej. „Juventas Christiana". 
Stowarzyszenie to zostało założone w r. 1921 
przez ks. Edwarda Szwejnica i obecnie sku- 
pia około 200 członków - studentów wszyst 

kich wyższych uczełni w Warszawie. Człon 
kowie tworzą 13 kół, w których prowadzi 
się intensywna praca, polegająca na komen 
towaniu Pisma Św. oraz wygłaszaniu i dysku 
towaniu referatów na tematy społeczno - re- 
ligijne i wychowawcze. Pozatem Stow. or- 
ganizuje każdego roku dla szerszych mas 
społeczeństwa „Tydzień wydawniczo - reli- 
gumy" z referatem rów uniwersytetu. 
Ża wyjątkiem kardynała Hlonda, którego 
serdeczne pozdrowienie dla młodzieży akade 
mickiej Juventus Christiana rozpoczyna nu- 
mer, — niema miężczyzn. To nakłada osobli 
we, „Mewiešcie“ piętno na całość.  „Roz- 

CIĘĆ i ы %,Т„ Р|і|5‹шз|‹ісі, 
„Beetł uci równi „ŚW. 
Franciszek a radość życia” Т kio 
nie mają dostatecznej siły i są zanadto lite- 
rackie. Rozprawka Į; Lindnerówny o reli- 
gijności Kochanowskiego jest daleko od ob- 
jektywizma naukowego Artykuł |. Sokoło- 
wskiej o dostojeństwie duszy ludzkiej w fi- łozofji św. Augustyna — ciekawy. Sonet 

. Jaškiewi ny — serdeczny. Całość 
b. sympatyczna. Kronika b. zajmująca, choć 
wymaga zd: „Intročykcia do An- 
drzejek* — rozpaczliwie słaba. 

Sprawy  nauczyciełskie nr. 4, 
wstępny p.t. „Z chwili bieżącej” A a 
łącą sprawę okropńych warunków nąucza- 
mia na wsi zę względu na brak budynków į 
nauczycieli. Najbliższa przyszłość ZniAR a 
lepsze nie przyniesie. P. Greb zastanawia 
się nad rołą wychowawczą szkołnych kółek 
przyrodniczych, p. Adamski mówi o ludo- 
wym teatrze, p. Gawroński w dc. podaje 
płan lekcyj śpiewu. Informacje. Kronika. 

Przy niedostatecznej funkcji 
т ‹ katarze żołądka i kiszek, 0- Buchlinie i Stanach zapalnych kiszki  gru- 

dej, skłonności do zapalenia  Ślepej kiszki 
qaturalna woda gorzka „Franciszka - Józe- 

Szybko usuwa objawy zastoinowe i bółe 
USZU. 

Na święta poleca 
firma 

0. KAUICZ 
z 

Koszule pne km: 
Trykoty 2 75 
Pohcžacių Зя 05 7 
Skarpetki | RM 305 

Duży. wybór kapel peluszy, krawa- 
tów od wykwintnych do naj- 

tańszych. 

OFIARY 
Bezimieńnie — Komitet ieciom h 

R 5; mą żłobek im. Marji SEA dom 
Dziecją a jezus — zł. 5 
Aractwrerų i zł. Ra ы e 

miast zabawek w dniu urodzin : 
Фа biednych dzieci zł. 10. m 

w 

— gi. 

  

licznych samochodów, których edaż w 
roku ubiegłym mimo Las as wzro 
sła. Reprezentują one b. wysoką klasę, a je- 
dnak ceny ich są b. niskie (gra tu dużą ro- 
lę częściowa produkcja w kraju, we własnej 
fabryce w Warszawie,) a ponadto zapew- 
niają wszystkie korzyści, których 
doświadczony automobilista. 

Niskie zużycie paliwa i gum, wielka trwa 
łość dają w rezultacie b. niskie koszta eks- 
ploatacji, zaś tania, wzorowa obsługa i b. 
niskie Ra? części zamiennych obniżają do 
minimum koszta konserwacji. 

Zniżka cen na części zamienne, przepro 
wadzona ostatnio, jest nowym т о- 
wocnej i pożytecznej dla świata automobilo- 
weso działalności warszawskiej fabryki Ci- 

Wszystkie korzyści, które może dać sa- 
mochód Citroźn „zarówno dzięki swym nie- 
przeciętnym zaletom. jak i doskonałej orga- 
nizacji obsługi, opartej o tę właśnie fabry- 
kę warszawską, stwarza im uprzywilejowa- 
ną, a nawet wprost bezkonkurencyjną Sytu- 
ację na rynku polskim. 

0220360886 
OD 8 ZŁ. 

KAPELUSZE 
WIOSENNE 

E. Mieszkowski 
i Mickiewicza 22 

>2454*165 75 

HISTORYJKĄ W OBRAZKACH 
PAN CIERPIAŁŁO ZE SNIPISZEK 

B (Ciąg dalszy) 

  

Brr... mróz Ściska snieg zamiata, 

Choć barometr wiosnę wskaże. 

Tłum petentów przed urzędem 

G:zeje się Przy samowarze. 

  

  

Port zhawienny—to okienko. 
Panna umajona w wstążki 
Int rmuje... „trzeba kupić 
Do meidunku, nowe Lsiążki*... 

(D. C. N.) 

= 4 M 

RONIKA 
W. s. g. 4 m. 55 

Твр 52 

  

>PUSIR4EZENIA ZAKLADU METEORO- 
LOGJI U. 5. B W WILNIE. 

z dńiażi. V 31 

Ciśnienie sred e w m: 760 

Temperatura srednia — 4 

Temperaiu' 3 najwyższa — 1 
Temperatura najniższa 10 

Opad w mm ślad 

W air północn. 

Tendencja: słaby wzrost 
Uwagi: pochmurno, 

— 0d Wydawnictwa. Z dniem 
jutrzejszym wobec ciężkich czasów wstrzy 

mujemy wysyłkę pisma wszystkim naszym 
dotychczasowym gratisowym odbiorcom w 

mieście Wilnie, którym dotychczas wysyłali 

śmy „Siowo“ г różnych tytułów i wzglę- 
dów. Życzący sobie nadal posładać nasze 
pismo, powinni opłacić prenumeratę od 
kwietnia r. b. włącznie. 

— Redaktor Stanisław Mackiewicz 
otrzymał od przedstawicielstwa Związ 
ku Socjalistycznych Republik Rad w 
Warszawie wizę na miesięczny pobyt 
w Moskwie i Petersburgu z wyjaśnie 
niem, że wiza ta może być już w Mo- 
skwie rozszerzona na pobyt w Char- 
kowie, Kijowie i Mińsku Litewskim. W 
związku z tem redaktor „Słowa wy- 
jeżdża do Rosji na  studja, mające 
pierwszorzędne znaczenie dla jego 
go pracy dziennikarskiej. We wszy- 
stkich sprawach redakcyjnych podczas 
jego nieobecności zastępować go hę- 
dzie sekretarz Redakcji, p. Jozef 
Mackiewicz, we wszystkich sprawach 
wydawniczych i administracyjnych — 
p. Kazimierz Luboński, administrator 
„Stowa“. 

KOŚCIELNA 
— Nabożeństwa wielkotygodniowe w Ka- 

tedrze. Dziś w W. Czwartek Nabożeństwo 
przedpołudniowe odbędzie się o godzinie 10 
rano, zaś Ciemna jutrznia o godz. 4.30 

poł. kro w W. Piątek Nabożeństwo przed- 
południowe o godz. 9 rano, Ciemna Jutrznia 
o 5-ej po poł. w Wiełką Sobotę nabożeństwo 
o godz. 8 rano, Msza św. Główna o godzi- 
nie 9.30 rano, Nieszpory o 4-ej po poł. a 
Rezurekcja o 8 wieczorem. : 

Г URZĘDOWA 
— Audjencje u p. Wojewody. Pan woje- 

woda Stefan Kirtiklis przyjął w dniu dzisiej 
szym pp. hr. Konstantego Przeździeckiego, 
hr. Cezarego Wielhorskiego, posła Połkow- 
skiego, Jana Puciatę i komendanta „woje- 
wódzkiego PP Ludwikowskiego.  Pozatem 
złożył p. wojewodzie pożegnałną wizytę wi- 
ceprokurator SO w Wiłnie Kazimierz Rut- 
kiewicz, który został przeiniesiony do War- 

"Konfiskata przedmowy do litew. przekta 
du „Legend Wileńskictr* dr. >ahorskiego. W 
Kownie przetłumaczono na jęz. litewski zna 
ną książkę dr. Zahorskiego p.t. „Legendy 
Wileńskie" uzupełniając je przedmową. 
Treść tej przedmowy starostwo grodzkie w 
Wilnie uznało za kołidujące z obowiązują- 
cemi ustawami i zarządziło konfiskatę książ 
ki niedawno przysłanej do Wilna. 

MIEJSKA 
— Nie będzie zaliczek  przedświątecz- 

nych. Przed kilku dniami podawaliśmy, że 
Związki gospodarcze zwróciły się do Magi 
stratu z prośbą o wypłacenie robotnikom 
miejskim zaliczki przedświątecznej o wyso- 
kości 25 proc. zarobków. Magistrat na o- 
statniem posiedzeniu postanowił odmówić 
tej prośbie. : 

Ograniczenie kontyngentów budowla- 
nych. Z Warszawy nadeszła wiadomość, 
niestety dła wielu b. niepomyśłna o tem, że 
w roku bieżącym nie będzie  przydzielany 
kontyngent budowlany. Bank Gospodarstwa 
Krajowego wydawać! ns е 8 
wencje jedynie tym, którzy rozpoczęli już 
budowę i dotychczas były już subsydjowa- 
ne przez BGK. 

—R cja subwencyj na cele kuttu- 
rakno - oświatowe. Onegdaj miejska komisja 
ka - Rays onała Tepastycji 
sumy 57 tys. złotyci zonej na 
sic zawodowe i 13 tys. dla bibljotek pu- 
„blicznych. 

Między innemi przyznano: 3000 zł. żeń- 
2 szkołe dokształcającej im. św. Teresy, 

42 zł. szkołe dokształcającej im. Promie- 
nistych, 6600 zł. żeńsk. szkołe dokstz. im. 
M. Konopnickiej, 14.400 dokszt. szkoła Sto- 
warzyszenia Techników 

Bezrobocie. Liczba bezrobotnych w 
ub. tygodniu nieznacznie 

2300 osób. 
się zmniejszyła i 

wynosi obecnie ь 

SZKOLNA 
— Zmiany w Kuratorjum Okręgu Szkoł- 

nego. Minister WR i OP przeniósł w stan 
spoczynku d-ra Zygmunta Fedorowicza, o- 
kręgowego wizytatora szkół w Kuratorjum 
Okręgu Szkolnego Wileńskiego, z dniem 31 
maja 1931 r. 

— Utworzenie oddziału oświaty poza- 
szkolnej. Przy wydziałe Szkół Powszechnych 
Kuratorjum został zorganizowany Oddział 
Oświaty Pozaszkołnej, którego. zadaniem bę 
dzie koordynowanie wszelkich prac i poczy 
nań w zakresie oświaty pozaszkołnej na te- 
renie Okręgu Szkołnego Wileńskiego. 

Kierownictwo Oddziału zostało powie- 
rzone nauczycielowi szkoły powszechnej, po. 
inspektora oświaty pozaszkołnej p. Janowi 
Draczowi, którego zastępcą jest nauczyciel 
szkoły powszechnej p.o. instruktora oświaty 
pozaszkolnej p. Edward Stubiedo; obowiąz- 
ki zaś instruktora oświaty pozaszkołnej w 
zakresie kultury ycznej pełni nauczy- 
ciel szkoły powszechnej p. Jan Adamski. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
‚ — Zebranie Absołwentów: kursów OPG. 

We czwartek 2 kwietnia rb. o godz. 19 od- 
będzie się w lokalu Komitetu Wojewódzkie- 
go LOPP (Magdaleny 4) zebranie  absol- 
wetntów kursów opg. Podczas zebrania p. Z. 
Dudyński zreferuje „Prace  Osoawiachimu 
nad obroną przeciwgazową w Rosji". | 

Walne zebranie (ów sto y= 
szenia „Rodzina Wojskowa”. Dnia 9 kwiet- 
nia o godz. 17 odbędzie się w lokalu kasyna 
Oficerskievo przy ul. Mickiewicza 13  do- 
roczne walne zebranie Stowarzyszenia „Ro- 
dzina Wojskowa" z następującym porząd- 
kiem dziennym. 

. Zagajenie, wybór przewodniczącej zebra 
nia. pagi ii o iii z ostatniepo Wał 
nego rania, awozdanie ewodnic: 

cej RW z działałności Koła zad i ka 
Sprawozdanie: sekretarki, skarbniczki, kie- 
rowniczek sekcyj: szkołnej, kułturalno oświa 

nieznaczne sub e 

towej, przemysłowo - handlowej, robót ręcz 
nych, wspołżycia towarzyskiego; Sprawo- 
zdanie komisji rewizyjnej, Wybór Zarządu i 
Komisji Rewizyjnej, Wybór  delegatki na 
Walny Zjazd do Warszawy. | 

Zarząd tą drogą prosi o solidarne przy 
bycie wszystkich członkiń, gdyż imienne za 
wiadomienia rozsyłane nie będą. 

AKADEMICKA 

— Pół czarnej Akademickich Kół Wil- 
nian w Warszawie; Poznaniu i Lwowie od- 

będzie się w dniu 9 kwietnia w sali hotełu 

Georges'a. 

WOJSKOWA 
— Walne т członków Legji 

Inwalidów. Onegdaj odbyło się waine Lis 

madzenie Invaldos Wojsk Polskich w Wił- 
nie. Obrady zagaił prezes Oddziału u jr. in- 

walida Kozłowski Eugenjusz, powołując na 

przewodniczącego zebrania prezesa Zarządu 

ułównes. kpt. Polońskiego Henryka — 
Po odczytaniu sprawozdań z działalności 

organów Oddziału, odzielono ustępująceuiu 

Zarządowi jednogłośnie absołutorjun__W to- 

ku obrad wysunięto szereg rezolucyj i wnio 

sków, OWA ROA. zma 
inwalidów arinji polskiej, jak sprawa хаора- 

trzeń i opieki, ufundowania sztandaru, ubez 

ieczeń na życie w PKO na apel Federacji 

ZÓO i innych. 
W dalszym ciągu obrad zostały dokona- 

ne wybory doi władz organizacji w następu- 

jącym składzie: prezes zarządu — mjr. inw. 

ozłowski Eugenjusz, wiceprezes por. inw. 

Christa Zygmunt, sekretarz Wrona Jan, 

Skarbnik por. inw. Kuschell Kazimierz, człon 

kowie — Głuchowski Edmund, Malec Jan, 
Jagłowski Czesław. 

Komisja rewizyjna: prezes  Barszczew- 

ski Paweł, członkowie — Mirska - Lewan- 

dowska jJulja, Komuda Piotr, zastępcy — 
Kamiński Wojciech, Krasowski Wincenty. 

Sąd Kołeżeński: prezes Fiłon Michał,, czł. 
jodko Eugenjusz, Poręba Wincenty, zastęp- 
cy — Łukaszewicz Józef, Łuczak Stefan. 

Delegaci na zjazd: por. inw. Christa Zyg 

munt, por. inw. Kuschell Kazimierz, inw. 

chowski Edmund, Poręba Wincenty, Wrona 
lan, Jodko Eugenjusz, Szwelnik Wwładvsław, 

Krasowski Wincenty, Wagner _ Stanisław, 
Aramowicz Klemens, por. inw. Raja Kazi- 
mierz. 

Na zakończenie wysłano depeszę do Mar 
szałka Piłsudskiego z okazji jego powrotu 
do kraju, do gen. Rydz - Smigłego i do JE 
ks. biskupa Bandurskiego. 

RÓŻNE 

— Stosunki w naszych szkołach  po- 
wszechnych. Do redakcji naszej zgłosił się 
p. Adam Romanowski (ul. Werkowska 22) 

i skarżył się na stosunki panujące w szkołe 

powszechnej nr. 31 przy ul. Jerozolimskiej. | 
Według jego słów prefekt tej szkoły wi- 

kary kałwaryjski wprowadził do szkoły Sy- 

stem bicia uczniów co pociągnęło za sobą 
interwencję rodziców a m. in. p. Romanow- 

ski którego. 9-letni syh Kazimierz uskar- 
*żał się kilkakrotnie na ks. prefekta. wrati 

Rezultatem interwencji u kierowniczki 

szkoły p. Kwiatkowskiej było usunięcie małe 
go Romanowskiego ze szkoły. | 

e dowiadujemy się © powo- 
dach otrucia uczenicy 5-go oddziału szkoły 
powszechnej „Caritas” na Zarzeczu 14-let- 
niej Kłodeckiej, która w ub. tygodniu targnę 
ła się na życie, zażywając większą dozę 
esencji octowej. Kłodecka miała nieszczęście 
być zawważoną przez jedną ze swych nau- 
<zyciełek, gdy przechodziła ulicą w towa 
czystwie chłopca. Od tej chwili dziewczyn- 
ka narażona była na stałe przykrości, to zmu 
siło ją rzekomo do szukania ratunku w tru- 
cižnie. Miodocianą samobėjczynię  ulokowa- 
w szpitalu Sawicz, gdzie tež dotychczas się 
znajduje. 

— Dowcipy primaaprilisowe. Dorocznym 
zwyczajem szereg pism zamieściło w dniu 
I-go kwietnia żarty, najczęściej w formie 

pseudo - informacji. W „Słowie” ukazała 
Się notatka o „bezpłatnej jeździe autobusa- 
mi Spółdzielni, która jest właśnie takim żar- 
tem nierwszokwietniowym. Do tej samej ka 
tegorji zaliczyć również należy karykaturę, 
pewnej znanej w Wilnie osoby, zamieszczo- 
nej w rubryce w naszym konkursie fotogra- 
ficznym „Czy znasz Wilno?" 

— Polskie konie na wystawie w Wero- 
nie. Jak się dowiadujemy na odbywającą 
się obecnie w Weronie wystawę wysłano 
z terenu pow. Oszmiańskiego dwanaście 
koni. 

Obecnie prasa włoska omawiając poszcze 
gółne działy wystawy i eksponaty wyraża 
się z pochwałą o naszych eksponatach. 

—. Nieprawdziwe wiadomości o katastro- 
ile kolejowej. W związku z ukazaniem _się 
niedokładnvch wiadomości w prasie („Eks- 
press Wił.*) Dyrekcja Okręgowa KP komu- 
nikuje, iż wypadek, jaki wydarzył się na od- 
cinku kołejowym pomiędzy Głębokiem a 
Nowodruckiem przedstawia się następująco: 

W dniu 30 marca 1931 roku o godzinie 1ł 
min, 14 na 132 klm., na szlaku Głębokie — 
Nowodruck w pociągu mieszanym 552, wy 
kołeił się wagon osobowy trzeciej klasy z 
powodu pęknięcia osi. Żadnych wypadków 
z ludźmi ani też ofiar nie było. Po wycofa 
niu wagonu przez brygadę ratownicza po- 
ciąg ruszył z 'kilkugodzinnem opóźnieniem. 

— W całym Wilnie niema posążku W. 
Ks. Witołda. jeden z naszych czytelników 
prosi nas o zwrócenie uwagi na nader cha- 
rakterystyczny fakt, że w całym Wilnie nie- 
podobna dostać żadnej statuetki, posążku, 
jakiegokołwiek odlewu, bądź z gipsu, bron- 
zu i t.d. wyobrażającej postać W. Ks. Wi- 
tolda. Informator nasz twierdzi, że  zwie- 
dził kilkanaście skłepów wileńskich, gdzie 
znałazł popularne odlewy Mickiewicza, Sło- 
wackiego, Sienkiewicza, .Chopina, aktual- 
nych mężów stan: doby obecnej i t.d. i t.d. 
ale nigdzie nie mógł nabyć posążka W. Ks. 
Witołda. Między innemi zwracał się rów- 
nież. do księgarni litewskiej Szlapelisa przy 
ul. Dominikańskiej. ale i tam nie mogli go 
poinformować gdzie wogóle podobny przed 
miot można nabyć, Na kiermaszu Kaziuko- 
wym zauważył w roku bieżącym nawet ja- 
kieś stare figury generałów rosyjskich, od- 
lane z gip:su, zdaje się z czasów wojny tu- 
reckiej, ale... W. Ks. Witolda nie było nig- 
dzie widać. leżeli się weźmie pod uwaoe, 
że w roku bieżącym obchodzono uroczyście 
500-letnią rocznicę Wiełkiego Ksiecia I w 
Wilnie zawiązały się aż dwa komitety ucz- 
czenia, dziwić Sie należy, iż żaden z nich 
nie wpadł na myśl popułaryzacji w ten spo- 
sób osoby naszego wiełkiego Statysty i wo- 
jownika 

— Z Wileńskiego T-wa Artvstów Plasty- 
ków. Zarząd TAP podaje do wiadomości, iż 
na ostatniem swem „posiedzeniu odbytem w 

  

     

   dniu 31. III. bf. zostałi przyjęci w skład 
członków rzeczywistych T-wa art. mal. p. 
Zotja Pruszyńska i art. - mal. p Józef Sera-    

fimowicz. я 
Jednocześnie ustałono termin _ zwołania 

walnego zgromadzenia członków T-wa, któ 
re odbędzie sie 11 kwietnia 1931 roku w lo- 
kału kursów Rysunku i Malarstwa im. Fr. 
Szmuglewicza 0 godz. 17. W razie braku 
quorum zebranie odhedzie sie w tymże dniu 
i lokalu o godz. 18 bez względu na ilość 
obecnych. ч 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohułance. Dziś te- 

atr nieczynny. Najbliższe widowisko odbę- 
dzie się w nadchodzącą niedziełę, wieczorem 

odegrany zostanie jeden z największych su 
kcesów tego sezonu „Ten, którego biją po 
twarzy”. L. Andrejewa. Licznie zebrana pu- 
liczność oklaskuje skupioną grę wykonaw- 

ców z dyr. Zelwerowiczem na czele. 
W poniedziałek dn. 6 kwietnia teatr czyn 

ny będzie dwukrotnie. Po południu o godz. 
3.30 po cenach zniżonych ujrzymy „Papę - 
kawalera", doskonałą komedję Carpentera, 
witaną zawsze z uznaniem: przez  publicz- 
ność wileńską. 

Wieczorem o godz. 8. „Ten, którego biją 
po twarzy”. L. Andrejewa. 

— Teatr miejski w Lutni, Dziś teatr nie- 
czynny. 3 

Najbliższe widowisko odbędzie się w nad 
chodzącą niedzieję wieczorem. Dnia tego 
ukaże się po raz drugi urocza komedja Mar 
łusza Maszyńskiego „Koniec i początek", 
która odniosła rekordowy sukces na prem 
jerze. 

W poniedziałek 6 kwietnia teatr będzie 
czynny dwukrotnie. Po południu o godz. 3 
m. 30 ukaże się po cenach zniżonych „Sztu 
ba“ K. Leczyckiego, oryginalna sztuka, po- 
ruszająca aktualne problemy społeczne. 

Wieczorem o godz. 8 „Koniec i począ- 
z doskonała komedja Marjusza Maszyń- 
iego. 
— Poranek taneczny  Doni Minkowicz. 

Fenomenalna tancerka, 8-letnia Donia Minko 
wicz, wystąpi w poniedziałek 6 kwietnia o 
godz. 12.30 w sali teatru Lutnia z własnym 
porankiem tanecznym. Młodziutka artystka 
wykona cały szereg produkcyj do muzyki 
Chopina, Czajkowskiego, Dełibes"a i innych. 

Oprócz tego w programie znajdują się 

miejskich, Karóls Wyrwicz - Wiebrowakiege: miejskich, la Wyrwicz - Wici 
— Wieczór Wiktora  Chenkina. 

We czwartek, dn. 9 kwietnia odbędzie się o 
godz. 8.30 w teatrze Lutnia wieczór pieśni 
Wiktora Chenkina. Znakomity artysta od- 
śpiewa szereg pieśni ze swego bogatego re- jjjj 
pertuaru. 

. Występ W. Chenkina wywołał w Wił- 
nie wiełkie zainteresowanie. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Miejskie — Cuda w górach Mas- 

"ooo Dzieje 
Wanda — Miłość na koca 
Stylowy — Szlakiem hańby. 
Heijos — Krółowa Niewołników 
Casino — Męczeństwo chrześcijan 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Pożary. We wsi Luszniewo, gm. moł 

czadzkiej, z neiustałonych narazie przyczyn 
powstał pożar, wskutek czego na szkodę 
Strvchara Filip“ spalij się dom mieszkalny, 
2 chłewy, zboże, sprzęty domowe i część 
varderoby. 

niec wsi Dubowo, |) Czupryk 
Jan, lat 80, prowadząc drogą do  Barano- 
wicz krowę, о ój z Ba- 
rnnawicz Raszczenke Andrzeja, lat 23, mie- 
szkańca miasta w: 
przy spotkaniu nie chcieli ustąpić sobie z 
Šeli pa M Gogo ĮŪtnia Minja, w trak 
cie której Roszczenko zadał k'lka ran Нч 
czonych widłami po głowie Cuprykowi Ja- 
nowi, zada mu bardzo ciężkie ze 
nie ciałaż Wskutek zadanych ciosów Czup- 

ryk stracił przytomność. ' Nieprzytomnego 
Szupryka odwieziono do szpitala seįmikowe 
go, zaś Roszezenko przekazano | sedziemu 
śledczemu w Baranowiczach. 

— Panika w kinie. W kinie „Nir- 
wana" w Lidzie, od łampy projekcyj- 
nej, wskutek silnego nagrzania, zapa- 
liła się taśma filmowa, którą jednak 
w tej chwiłi ugasił monter Mozel Wi- 
told. W pierwszej chwili na widowni 
zapanowała panika, publiczność rzuci 
ła się do wyjścia, lecz wkrótce uspo- 
koiła się i film był wyświetlany w dal- 
ph ciągu. Wypadków z łudźmi nie 
yło. 

— Echa kradzieży maszyny do pisania 
na Targach Północnych. W saunų r. 
ub. z biura Tarrów Północnych skradziono 
maszynę do pisania. 
„Sprawa oparła się o Sąd, który uniewin- 

nił posądzonego o kradzież p. Adama Anfo 
rowicza, bowiem oskarżenie go o kradzież 
było całkowicie bezpodstawne. 

— Kradzieże. Na szkodę Kuleszo Boru- 
cha skradziono z jegó mieszkania przy ul. 
SI 4 płaszcz męski wartości 300 
zi 

; Skradziono na rynku Stefańskim Toma- 
szowi lanowi ze wsi Barazowszczyzna 50 zł. 
Kradzieży dokonał Maciesowicz Józefa (Po- 
żarowa 3), którego zatrzymano. 
„..— Kradzieże. Na szkodę Umanes Rache 

li, Kwaszełna nr. 3 skradziono 165 zł. Kra- 
dzieży dokonała Stanielis Anna, zam. tam- 
że, R: 

a szkodę Pines Gitli, Ostrobramsk : 16 skradła garderobę różną  Buryn Žas, 
zam. tamże, którą zatrzymano. : „ Makżarewicz ładysław (bez stałego miejXsca zamieszkania) dokonał kradzież: = z: na szkodę Lukjanik ой,  Jatkowa 

„— Fatalny upadek. Jachman Rywa (Kru- 
pnicza 1) idąc przez podwórze upadła i zła 
mała nogę powyżej kolana. Posotowie ra- 

are odwiozło ją do szpitała żydow- 
iego. 
— Dwa pożary w Słonimie.  Onegdaj 

w Słonimie, w jednym dniu miały miejsce 
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WARSZAWSKI ODDZIAŁ 

FABRYCZNY 
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ulica Micklewicza 4 
Poleca na nadchodzące święta 

najwy tworniej ze 

Czekoladki — Marcepany — 
Karmelki 

Niebvwaly asoriyment 

CZEKOLADOWYCH 

JAJEK 
z niespodziankami 
KURZYCH SKORUPEK 

napełnionych czekoladą 

Jadainych, r accypanowych 
święconek 
Wielki wybór 

GALANTERJI >WIĄTECZNEJ 
oraz pięknych bonbonjerek 

Niezrėwnanej jako ci 

HERE „KIACHTA” 
„Arabia“ oraz wybor wą 

KAWĘ 

Sklep otwerty co godz. 10 wiecz. 

    

? 
obok zamieszczoną 

i swojem Lat: 3) 
„Słowa”. 2 

1) poznač, == 
dwa pożary. jeden z nich w składzie księ 
gami p. Lubowskiego, gdzie zapaliły się zde 
ponowane materjaiy piśmienne. Pożar jed- 
nak zdołała zlokalizować, szybko przybyła 

na miejsce wypadku, straż pożarna. Straty 
znaczne. \ 

Drugi — to požar szopy przy b. szkole 
powszechnej przy ul. ks. Poniatowskiego, w 

  

któresj przechowane było wapno niegaszo-- 

ne. 

Podobnie jak pierwszy, tak i drugi po- 

żar został przez straż opanowany i zna- 

czniejszych strat nie przyniósł. 
-— Pożar we wsi Olchówka. We wsi 

Oichówka gm. łańskiej społnęła stodoła wraz 

z żywym inwentarzem na szkodę Aleksan- 

dra Draczana. Straty wynoszą około 2000 

zł. Przyczyna pożaru nieostrożne obchodze- 
nie się z ogniem. 

— Skandal w Nieświeżu. W dniu 
dzisiejszym komisja sanitarna dokona- 
ła oględzin pierwszorzędnej masarni 
Lengego, przyczem stwierdzono, że 
Lenge przechowywał 150 kg. mięsa ze 
zdechłych krów. 

Komisja spisała odnośny protokół 
i przekazała na drogę sądową. Mięso 
zostało zniszczone przez Magistrat in. 
Nieświeża. 

Wypadek ten wywołał duże wzbu- 
rzenie wśród mieszkańców Nieświeża. 

-— Podrzutki. Przy ul. Ostrobramskiej 
nr. 5 znaleziono podrzutka płci żeńskiej w 
wieku około 6 tygodni. Podrzutka umieszczo 
no w przytułku Dzieciątka Jezus. 

Przy uł. W. Pohulanka na klatce schodo 
węj Tow, TOZ znaleziono podrzutka płci 
żeńskiej w wieku około 7 miesięcy, którego 
umieszczono w przytułku TOZ, 

  

W.Charytonowiczi5-ka | 
APTECZNY DOM HANDLOWY 
ul. Mickiewicza Nr. 7. 

10% rabatu świątecznego «o, 
Tel. 971 

UDZIELA 
2 i 3 KWIETNIA 

wieże: szafran, wanilja, kardamon i t. p. 
Wytworne perfumy i kosmetyki w największym wyborze 

Ceny najniższe 

KOMUNIKAT WYDAWNICTW 
Niżej podpisane Wydawnictwa oświadczają, co następuje: 
Ustalone zostało, że niektórzy uliczni sprzedawcy gazet wypoży- 

czają za opłatą, wydane im do komisowej sprzedaży ed które Lida 
pnie zwracają Administracjom, jako niesprzedane. 

Podobne wypadki oznaczają wyraźnie nadużycia, popełniane w 
stosunku do Wydawnictw zarówno przez sprzedawców, jak i czytelni- 
ków, wypożyczających pisma do przeczytania. : 

Poniewaž system wypożyczania pism jest nieetyczny, pónieważ 
stanowi spekulację na cudzej własności, narażając interesy Wydawnictw 
na szwank, apelujemy do uczciwej opinii o okazanie nam pomocy w tę- 
pieniu tego zła. z ; 

Jednocześnie oświadczamy, że w wypadkach ustałenia przez kon- 
trolę naszą faktów wypożyczania pism, będziemy przeciw osobom, win- 
nym nadużyć w stosunku do Wydawnictw, występować na drogę sąd- 
lową. 

Cajt, Dziennik Wileński, Express Wiłeń: Gazeta Wileńska 10 лара LIAM Radjo, Wilner Tog. > Z 
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KADJO WILERSKI 

CZWARSZĘK, DNIA 2 KWIETNIA 

11,58: Czas. 
12,05 — 12,50: Koncert religijny (płyty) 

1) Wagner — Wstęp do op. „Tannhauser* 
2) Wagner — Czdt Wielkopiątkowy z dra- 
matu „Parsiłał' 3) Bach — Prełudjum 1 й- 
ga a-moll (M. Lewicki — fort.), 4) Haendel 
— Fragmesty z orat. „Mesjasz”. 5) Bach 
— Toccata i fuga d-moll. 

13,10: Kom. meteor. 
14,00 — 14,20: Kącik dla pań z Warsz. 
14,40 — 15,20: Odczyty dla  maturzy- 

stów z Warsz. 
15,50 — 16,10: „S. O. S. — Р. О. S.* 

— odczyt sportowy z Warszawy, wygł. W 
Junosza - Dąbrowski 

16,10 — 16.15: Komun. dla żegługi z 
szawy. 

16,25 — 16,30: Progn dzienny. 
16,30 — 17,15: Koncert religijny (płyty) 

17,15 — 17,40: „Wielki tydzień w obrzę 
dach i obyczajach. Odczyt z Warsz. wygł. 
dr. Kazimierz Zawistowicz. 

17,45 — 18,45: Koncert religijny. Wyko 

nawcy: Chór „Haslo“ pod. d 
rowskiego i orkiestra pod dyr. 
naszewskiego, 

W przerwie recytacje. 
Program: 1) Rossini — „Cuius animam* 

— fragment z orat. „Stabat Mater“ 2) Doss 
— Modlitwa (orkiestra) 3) Allegri —Mise- 
rere (chór) 4) Recytacje w wyk. józefa Łu 
biakowskiego, art. dram. 5) Kilka utworów 
religijnych w wyk. chóru. 6) Chopin — Pre 
ludjum c-moll. 7) Stradełla — Pieśń kościel 
na. 8) Gluck — Melodja (ork). 

18.45 — 19: Kom. Akad. Koła  Misyj- 

go. ZK. 
19,00 — 19, 30: „Święty ptaszek” 

opowiadanie pióra cioci Hali, odczyta autor- 
ka. 

w Jana Żeb 
iktora' Ba- 

ne, 

19,30 — 19,35: Komunikat sportawy 
Warszawy. . 

19,35 — 19,40: Program na piątek. 

19,40 — 19,55: Pras. dziennik radj. 
Warszawy. 

20,00 — 20,15: „Kain i Abel" — felj. 
Warszawy. 

20,15: Koncert z Filharm. Warsz. Po kon 
cercie kom. z Warsz. 

Z 

z 

z 

  

— trzeb poszczególnych województw, dosko- 

з С ом о 

  

   

   

  

<ОН _ 
OHERKSIRŽAI. 

Najpilniejsze *ovoty publiczne w Połsce. 
Wyd. Ministerstwa Robót Publicznych. War 
szawa, 1931, str. 56. Bardzo ciekawe zesta- 
wienie niezbędnych robót w zakresie bu- 
downictwa, elektryfikacji, pomiarów, dróg 
wodnych, mostów i dróg bitych — w całej 
Polsce. Dane budżetowe, oraz wykazy po- 

   
   

     
RA 

  

nale uzupełniają tekst. 
Ewaryst Czarnecki. Organizaeja aparatu 

budżetowego w St. Zjedn. A. P. Warszawa, 
1931, str. 20. Reforma Administracji w St. 
Zjednocz. (podług inż. St. Spaceka). War- 
szawa, 1929, str. 48. Metody naukowej or- 
ganizacji w zastosowaniu do administracji 
publicznej. Warszawa, 1929 str. 10 Trzy 
broszury p. Czarneckiego, naczełnika wy- 
działu Min. Reform Rolnych, będące odbit- 
kami z różnych czasopism, w sposób rze- 
czowy poruszają bardzo doniosłe zagadnie- 
nie wzorowej organizacji aparatu admini 

  

Od dnia 28 do m.rca do 3'kwietnia ivot r. włscznie pęvzie syswieliany Olin. 

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3. 

Kas: 

CUDAWGÓRACHĄASS$ABIELLSK:CH 
(Cudowne życie Bernadetty) 

Prawdziwa histocja w 10 aktach. W rolach głównych: Be nadetia — Canst:n ine Aleksandra. 
— Louis de Matrat, Abbe Pevromal — G. M 'thillon. Przy nagrywaniu tego.flmu zos ała 
rekonstruowana o d nadzorem J E. Kardynała Dubo's, tak jak wyglądała w r. 

Matki Boskiej Bernadecie. Pod źas seansów szereg pi-Śni religinvch wykona p Hanna Jordan 
nd g. 4ei Nastęonv program: „Lotnik“ vana dz 330. Poczatek 

Biskup w Tarbes 
Grota w Lourdes 

1858 w, czasie objawienia się 

  

  

Dźwiękowy 
KINO-TEATR 

„KELIOS“ 
Ul. Wileńska 38 

Tel. 926. 

Ceny od 40 gr. Wszyscy Śpieszcie ujrzec! Tylko 3 dni, 2, 3 i 4 kwietnia. N-ju. wydanie potężnego (filmu cudów 

KRÓLOWA NIEWOLNIKÓW " 
roli gł. MARJA CORDA. Dla 1 ›а ieży dozwolone. Seansv o godz. 2ej. 

Od 5 go świąteczny program! Rekordowy przebój dźwi.kowv „Odcięte skrzydła" 

enta'ny film biblijny. 
2 serje razem 

  

  

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOD   DZIEJE DUSZY $W. TERESY 
Film ten został stworzony kosztem 25 miljonów franków. Film ten zachwy ci, olśni i oczaruje wszystkich bez wyjątku 

Ceny miejsc: par'er 80 gr. balkon 50 na wszystkie seanse. Pocz. o godz. 4,6, 8 i 10.15. 
  

  

OŁWIĘKOWE alsu 

CGIJIN© 
WIELKA 47. tel 15-41 

| 
į + 

Mickis wicza 77. 

| 

Najwyższej 
jakości 

    

   G. SZANIES ul. Wileńska 17. 

Pr 
ZĄDAJCIE 

wszystkich aptekach 1 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA į 

Do wynajecia 
mieszkanie składające się z 7 pokoi, 
przedp: koju i kuchni, ze wszelkiemi 
wyg: dami,przy ulicy Mickiewicza Nr 7. 

O warunkach d 'wi dzieć się można 
u właścicielki domu: Ś to Jerski Zaułek 
3, m. 9 między godziną 2-gą a 4-tą. 

ZR Vj 
;880.000 POLAKÓW KMEGROZE 
SBOBOCZNIE I WYNARADAWIA 

KI 

"MQ grosz na „Fundusz Polskiego 
fiukolnictwa zagranicą”, na konto 

. K O. 21895, Komitetu Obche- 
: Walki o Szkołę Polska, 

  

      

EHFRIDAN, 

„Tajemnica amuletu 
|. — Nie jestem niewolnicą. Ale nie 

' mamy czasu do stracenia. Potem wy- 
'_ jaśnimy wszystko. Prędko ubierajcie 
_ się w te płaszcze i zasłony. Nie mów- 

_ cie ani słowa, jeśli wam życie miłe. 
у za mną. Može uda mi się ura- 

> was! Ea b 
|. Pomogła kobietom ubrać się, 

| kazała mężczyznom, jak mają kais 
twarze i ruszyli szybko ku miastu. U- 

| dali się do skromnego hoteliku, w któ- 
po Tommy najęła pokój, po przyjež- 

dzie do Dżeddy. Nikt nie zaczepił po- 
k dróżnych. Prawie nie spotykano prze- 
_ chodniów. Tommy powiedziała w ho- 

telu, że przyjechały do niej przyjaciół 
ki na ślub brata, poczem wprowadzi- 

„la gości do swego pokoju, zapaliła 
_ maleńką lampkę oliwną i zamknęła 

p 

a 

_— No, chwała Bogu, narazie wszy- 
__ stko idzie dobrze — westchnęła z ul- 

_ gą. — Możecie zdjąć zasłony, ale roz 
mawiajcie jaknajmniej i tylko szeptem 
Jeżeli gospodarz domyśli się, że jeste- 

_ ście Anglikami, — zginiecie! 
' __ Chociaż sytuacja jest bardzo cięż- 

ka, ale wydobędę was Stąd i nie była 
bym Tommy Veston, gdybym nie od- 
płaciła jak należy za wszystkie wasze 

_ cierpienia! 
"Z radością obstąpili ją przyjaciele, 

' a Tommy powtórzyła uroczyście przy 
'rzeczenie pomiszczenia się na Antonio 

- Pareirze i Ezdrze - el - Razuli. 
— Qni przeklną ten dzień, w któ- 

rym się ze mną spotkali, — oznajmi- 

  

   

    

  

      

   

    

    

  

     

    

    
   

    

   

    

   
    

  

Dziś! Potę'ne m sterjun fimowe z czasó» okrutnego prześladowania chr/yścijan w 10 akt. p. t. 

AEGZEŃSTWO CHRZEŚCIJAK 
osnuty na tle histor.cznych fragmentów w 250 ła' po Nero ie. Nikt nie powinien ominąć 

oxazji ujrzenia tego ślicznego i wzruszającego obrazu. 
Dia młod ieży dozwolone. 

„BEZET“ ul. Niemiecka 24. 

  

„UN CHIC SOULIER*, ul. Wileńska 24 

Pocz. o godz 4, 648 i 10.15 

O b į 

„CETAKJA 
Do nabycia wyłącznie w sklepach następujących: 

R. KABACZNIK, ul. Wileńska 32. 

  

KOSMETYKA 

GABINET 
RACJONALNĘJ 

KOSMETYKI 
LECZNICZĘJ 

WILNO, MICKIEWI- 
CZA 31 m. 4. 

kobiecą 
U r0 d | repr ra 

je, dosko- 
aali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki. Masaż 
warzy i ciała (panie) 
sztuczne opalanie cery. 
Wypadanie włosów i 
tupież. Najnowsze zdo- 
bycze kosmetyki racjo 

  

y,Pianina,F 
SPRZEDAŻ 

Fortepian 

K. Dąbr 

  

Ceny fabryczne 

  

$ ° іепп‘:г:;і..! . 

isharmonje| E     WYNAJĘCIE 

owska й Zgubioną 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 |ksiazkę wojskową wy- 

daną przez F.K. U. 
  

  

INDYKI 
tuczone 

[Różne 
r Ly. * 32 ia Sę. 5—8 wiecz, ` 2 

rzoskwinie, mo:ele. KARPIE ŻYWE nh od 5 GŁ je m S ! i 
róże krzaczaste, ja- WYRA PŁEA żądanie 15 pr. - rabiż & DOKTOR U IeWICZ 

błonie, węgierki pienne tu. Polecam dodatki do ZELDOWICZOWA choroby skórne i we- TA a L Оа оее о U s ‹ Miatowa ZADÓW Р 
Zakład Sadowniczy Mickiewicza 23, Tel. 849 („gi ch zapachów. _ otrzymała firma MANE NARZAD *“ na ul, Mickiewicza 44, 
„Uiinka* _ (własność _ ceny niskie Polski Skład Apteczny  Zwiedryński MOCZOWYCH | m. 20 

Krakowakiego. - Tuwał Wł Trubiłły, Ludwi- Wileńska 28; tel. 12-42 9d, 12—21' od 4—%6 memu 
rzystwa Ea) Różne sumy sarska-12, róg Tatar- ud. Mickiewicza 2 Dr. medycyny 

w Prądniku Czerwo- | o rowkowe lokuje- |Skiej. oszukuje się lokalu Z nym p. Kraków. 

dobrze Indyki uczone 
poleca firma 

Zwiedryński 
Wileńska 28, tet. 1224 

mv b zpłatnie na 

skie lub zięmskie. 
Dom H.K. „Ża 
chęta'* Mickiewi 
cza 1, tel. 9-05. 

ROZDZIAŁ XV. 

Morderstwo 

W dużym, mrocznym pokoju, leża 
ła Elly Theese na niskiej sofie. Przy- 
„ciskała. zlodowaciałemi rękami serce, 
które biło trwożnie. Dopóki matka by 
ła przy niej, dopóki czuła się pod 0- 
pieką ukochanego i przyjaciół, mężnie 
znosiła swój ciężki los, nie tracąc na- 
dziei na ratunek. Ale teraz, znalazłszy 
się w obcym domu, w samotności, czu 
ła, że odwaga opuściła ją zupełnie. 

Kryjąc twarz w jedwabnych podusz 
kach, łkała gorzko. Przy najmniejszym 
szeleście za drzwiami, wzdrygała się 
gwałtownie. Nie zdawała sobie spra- 
wy, czego właściwie się obawiała, ale 
wiedziała, że jest w mocy okrutnego, 
rozpustnego człowieka i że straszny 
moment zbliża się nieodwołalnie. 

Z przeraźliwym krzykiem skoczyła 
za sofę, gdy drzwi do pokoju otworzy 
ły się nagle. Weszła kobieta z dwo- 
ma srebrnemi lampami, które postawi 
ła po rogach pokoju. Mrugnąwszy zna 
cząco do dziewczyny, wyszła, pozosta 
wiającdrzwi otwarte. W tejże chwili 
zjawił się w pokoju człowiek, który ku 
pił Elly na rynku. Ubrany był od- 
świętnie w piękny, jedwabny strój, a 
włosy i krótka broda Iśniły od różane 
go olejku. Zbliżywszy się, zaczął mó- 
wić po angielsku: 

— Przyszedłem, ślicznotko, by 
nauczyć ciebie rozkoszy miłości. Kiedy 
byłem na uniwersytecie w Oxford, nie 
jedna twoja rodaczka budziła niepo- 
kój w mojem sercu. Kobiety z mojej 
ojczyzny znudziły mnie: są zanadto 
namiętne i zazdrosne. Dusza moja 
pragnie wypoczynku na piersi białej 

1-sze hipoteki miej- |--— 

więciany na imię Kon- 
———————— stantego Pirega,. zam. 

Gotówki we wsi Połszczyna 

potrzebując gm. Leonpolskiej pew. 
Bra:ławskiego,  unie- 2—3 i 4 „kwietnia 

      

do 50 pokoi n 
szkołę średnią i 

Internat. Pożądane bo- 
isko i ogróadk. Oferty 
składać w Redakcji,,Sło- 
wa, ` — 

POPIERAJCIE 

L.0.P.P. 

    

  

      

COKTt R 

LEKARCE į Blumowicz 
RARE TACZOOOZEWECE choroby weneryczne, 

DOKTÓR —. skórne i sóżzosliowe 

Zeldowicz ... GI as 
chor. skórne,  wene- W. Z. P. bus 

  

ryczne, narządów mo- "7 
czowych, ad 9—do 1, Dr. 

  

  

  

1 Dr. Kenigsbergą A. Cymbler 
Mi choroby skórne, wene- 

ryczne i moczopłciowe    he 1 nartądu mo- 

owego, Mieklewicza 
-Micklewicza 4, 12, róg Tatarskiej przyj- 

tel 10-90. wmnie 9—2 | 5—28, 
Od 9—12i 4—8 Tel. 15-64. 

    

Rozstaw osi 4 m. 25 cm. 

Rozstaw kół 1 m. 50 ci. 

6-cio cylindrowy siłnik 

4-ro satelitowy dyżeren- 
cjał 

4 hamulce servomecha- 
niczne 

Niezależny hamulec ręczny 

7 kół z ogumieniem 

Podwozie bogato zaopa- 
trzone w akcesorja 

Podwozie ciężarowe i autobusowe 

Nośność brutto 2700 kg. 

C Ę na 14.900 złotych 
Przedsiębiorca, który posiada samochód ciężarowy 
lub autobus na podwoziu Citroćn, zapewnia sekie 

źródło dużych zysków przy nieznacznym 

nakładzie pieniężnym. 

Niska cena 
Dogedneę warunki spłat 

Jania eksploatacja 

Tania konserwacja 

  

  

      

  

  

Dzięki swej doskonałej organizacji 
sprzedaży i obsiugi 

EF ZENON N 
Ę BEN Ма | 

П< < ЕЙ DA 

jest jedyną firmą w Polsce, która może zapewnić 
swej klijenteii maksymalne korzyści tak przy kup- 
nie, jak i w eksploatacji. Własna fabryka w War- 
szawie pozwoliła stworzyć tę organizację, która 

zawsze, niezależnie od depresji gospodarczych, daje 

olbrzymie korzyści posiadaczom samochodów Citreen. 

ё LOKALE młoda, 

horoby weneryczne, * 

fAkuszerki| Pokó 
RZUEERIA KOSOZEGEGCWM nieduży ze wszystkie- 

; mi wygodami do wy- 
ARUSTERKA najęcia osębie inteli- 

ŚMIAŁOWSKA gentnej i solidnej. Pań- 
oraz Gabinet Kosimety- Ska 4 m. 4. 
czny. ustwa zmarszcz- ” 
ki, piegi, wągry, łupież, 

i POSADY š 
brodawki, kurzajki, wy- 

Potrzebna 

padanie włosów. 
Mickiewicza 46. 

‚ dr owa ro gar- 
niet+ dziewczyna do 
niańczen'a niemow'ęcia 
Wiadomość w Admin. 
„Słowa* godz. 9—10 

  

LOKAL 
do odnajęcia. Nadaje rano. 
się pod biuro. Caty —————--—— 

Ekonom domek  osobniak. 
Dowiedzieć się — ul. 

skromnych wymagań 
potrzebny od zaraz. 

Sierakowskiego 4, 
tel. 7-84 

Wileńskie T-wo Orga-po zta Soły majątek 
nizacyj i Kółek "Rolni- Zacisze. 
czych. Pośrednictwo 
wykluczone 

  

kobiety, której zmysły są opanowane wierzchowca, lub drogocenny klejnot. odwrócił się rozzłoszczony. 
i zawarte w pewne ramy. Dlatego ku 
piłem ciebie dzisiaj. ; 

Elły z przerażeniem i oburzeniem 
patrzała na swego właściciela: 

—- Wstydź się! — krzyknęła że 
wstrętem. — Ani wasza religja nie mo 
że pana usprawiedliwić, ani brak wy 
kształcenia! Jeżeli pan kształcił się w 
Anglji, to musi pan wiedzieć, że nie 
tak się zdobywa miłość białych ko- 
biet! 

— Wiem, ślicznotko, : miło mi, że 
tak odważnie do mnie pizemawiasz. 
Tem przyjemniej będzie złamać twą du 
me! Dzięki Bogu, nie jesteśmy w An- 
glii, jesteśmy na Wschodzie, a żeby 
zyć szczęśliwie, trzeba dostosowywać 
się do zwyczajów kraju, w którym 
mieszkamy. 

Elly wyciągnęła błagalnie dłonie 
do uśmiechającego się zimno ; okrut- 
nie mężczyzny. 

— Czyż obce są panu uczucia Ito- 
ści....? Wszelkie ludzkie uczucia? Czy 
pan nie widzi, jak ja się męczę? Ode- 
braliście mi matkę i narzeczoneoo. nie 
wiem, co się z nimi dzieje i gdzie są, 
Zabrał mnie pan do obcego domu. Nie 
ma w pobliżu nikogo, ktoby chciał się 
ująć za mną i uratować mnie! 

s— Powiedziałem ci, już, piękna 
moja gwiazdeczko, że nie jesteśmy w 
Anglii, Nikt na Wschodzie nie uwiel- 
bia i nie szanuje kobiet. Kobieta stwo 
rzona jest tylko dla naszej rozkoszy. 
Co mnie obchodzą zabobony' Zacho- 
„du? Tutaj jestem panem we własnym 
domu. Jesteś samą i w mojej władzy. 
Kupiłem ciebie... rozumiesz? Kupiłem 
dla siebie, dla swojej przyjemności, 
tak samo, jakbym / kupił pięknego 

|= ęawatrą Mrerieżow Mackiewicz. Redaktar odpowiedzialny Witold Woydyko /— 

Napróżno prosisz mnie o litość. Słowa 
„twoje nie mogą wzruszyć mnie. Lla- 
czego, powiedz, miałbym wyrzec się 
rozkoszy? 

— Ale czyż Allach nie uczy was, 
że powstrzymując namiętności staje - 
my się lepsi i bliżsi Boga? 

— Gadanie! — zaśmiał się drwią- 
co mężczyzna. — A pozatem niewier 
ni nie mają prawa wymawiać imienia 
Allacha. Ty sama skazujesz tem sie- 
bie na wieczne męczarnie. Dlaczego 
nie chcesz przyjąć z radością imiłością 
moich pieszczot.? ' 

— Nigdy! — krzyknęta Elly, tu- 
ląc się do ściany. — Umrę raczej, niž 
bym miała pozwolić dotknąć siebie! 

Pan mówi o Allachu? A gdzież jest 
w Koranie choć jedno słowo, któreby 
usprawiedliwiało tak niski i podły 
czyn? : 

Ze spokojnego i zrównoważonego 
pół-europejczyka Arab stał się nagle 
dzikusem. Oczy zabłysły mu dziko, a 
krew uderzyła do głowy. 

-— Milcz, kobieto! Nie ośmielaj się 
obrażać mnie, kiedy jesteś w mojej 
mocy! Decyduj się prędko: albo dob- 
rowolnie przyjmiesz moje pieszczoty, 
albo zniewolę ciebie... Bo, na brodę 
Proro ka, nie dam ci spokoju, dopó- 
AG 

Podszedł do nieszczęśliwej, która 
chwiała się na nogach ze strachu i 
"ścisnął jej rękę. Dziewczyna krzyknę 
ła przeraźliwie, usiłując wyrwać się. 
Ale Arab oszalał i zaczął szarpać na 
niej suknię. Podczas  szamotania się, 
odsłonił pierś niewołnicy i ukazały się 
na niej dwa kryształowe amulety. 
Nagle rozległy się czyjeś kroki. Arab 

— Kto tam? 
Na progu stał wysoki siwobrody 

starzec. Brwi jego były zmarszczone 

groźnie, a głos Zabrzmiał rozkazują- 
co i gniewnie. Młodzieniec zbladł, pu- 
ścił swą ofiarę i cofnął się, a Elly 
skoczyła ku wybawcy i padła przed 
nim na kolana. 

— Więc to tak okazujesz mi, sy- 
nu mój, wdzięczność za wszystko, co 
uczyniłem dla ciebie? Posyłałem cie- 
bie na naukę na Zachód w nadziei, że 
serce twoje zmiękczy się i pojmie wiel 
ką naukę Allacha, że pójdziesz w śla- 
dy ojca i staniesz się wiernym synem 
Proroka. A ty tak odpłacasz mi za mi 
łość ojcowską? Wstydź się, rozpustni 
ku! Czy on cię skrzywdził, biedna 
dziewczyno? 

Spojrzał na klęczącą u jego nóg 
Elly j nagle niezwykła zmiana zaszła 
w jego twarzy. W oczach jego odbi 
ło się zaciekawienie, niedowierzanie, 
i silne wzruszenie. й 

Elly zauważyła, że nie patrzał na 
nią, ale oczy jego były utkwione w jej 
amulety, które zostały odsłonięte 
przez gwałtownego зупа. Starzec szep 
tał coś niezrozumiałego, wreszcie pod 
niósł oczy do nieba i szepnął wzruszo 
nym głosem: 

-— O, dzięki Ci, Allachu, Wszech- 
mogący i Sprawiedliwy Panie, dzięki 
Ci za to, że zwracasz swemu pokorne 
mu słudze, te klucze, utracone przez 

Elfirę. 3 
Długo usta jego poruszały się w 

cichej modlitwie. BO) 
Potem starzec wyprostował się i 

trzykrotnie skłonił się przed drżącą 
ze strachu dziewczyną. || 

say e, 

Polskie Towarzystwo Samochodów Citroón w Warszawie 

C. erniakowsko 199. Mołaze, -- 
  

  

HALLO |! RADJOAMATORZY I! 
We własnym interesie nnika cie strat 
kupując AKUMULATORY, rad oadb:or 
niki i sprzęt radj wy tylko w firmie: 

MICHAŁ GIRDA, 
Zamkowa 20, tel. 16—28. 

Fachowe, sumienne, wygodne i tanie 
ładowanie i naprawa akumulatorów, 

słuchawek etc.       
        
  

э 

Nekrologi, Załatwia na 

ogłoszenia, | BARDZO dogod- 
różne nych warunkach 

  

    

  

zad „ | Bioro. R -xlamtowe 

„SŁOWA" $ el G-<bowskiego 
l do wszy- w Wilnie, 

stkich pism.| Garbarska I, tei. 82 

  

   
   

    

— Wybacz memu synowi tę о- 
brazę, której dopuścił się wobec po- 
siadaczki świętych amułetów. — rzekł 
po angielsku. — Ale wiedz, że nie- 
szczęścia twoje się skończyły. 

Szczęście twoje i spokój są od tej 
chwili święte dla mnie. tobie, — 
zwrócił się do syna, — lepiejby było 
się nie rodzić. Bo ten, kto podniósł 
rękę na posiadaczkę tych amuletów, 
jest przeklęty i skazany na Śmierć. 
Dnie twoje są policzone, psie, jak poli 
'czone będą dnie każdego, ktoby chciał 
ubliżyć tej dziewicy! Mód się o prze 
baczenie, spróbuj modlitwą i postem 
odkupić swe winy i uniknąć Gehenny. 
A teraz odejdź stąd. Ja pójdę z nią do 
wiełkiego meczetu Hadżi, dzięki niej 

odkryje się przed nami tajemnic1, za- 
mknięta już od wielu setek lat. Chodź 
my, dzieweczko! Każę ci dać godne 
twej czystej duszy odzienie i 
konam wszystkie twoje życzenia, któ- 
rych wykonanie będzie w mojej mo- 
cy. 
2 Z okrzykiem wdziecznošci pochwy 

cija Elly ręce starca: ё 
20 r panie, jeśli mówisz praw 

dę, uwołnij moją matkę i troje przyja- 
ciół, których sprzedano ae. Sa 
Serce moje rozdziera się z rozpaczy, 
na myśl o ich ciężkim losie! - 

— Uczynię to, dziecię moje, zaraz 
tem się zajmę. Każę uwolnić ich i 

przyprowadzić do ciebie z całym należ 
nym im szacunkiem. A ty tymczasem 
odpocznij, nabierz sił, zjedz coś i u- 
bierz się. Za godzinę pójdziesz ze 
mną do wielkiego meczetu Hadżi. Mu 
sisz być spokojna i silna duchem, by 
«łopomóc nam rozwiązać tajemnicę! 

Mrukatnia Wydawniatwz „Ełowo” Zamua F


