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Konto czekowe PKO. 

  

DUKSZTY — Bniet Koiejowy. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

KLECK — Sklep „jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

HÓRODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński, 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. N. SWIECIANY — Raięgwnie (-wa „Ruch”, 

OSZMIANA — Księgarria Spółdz. Naucz. 

PINSK — Ksiegarnis Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
STOLPCE — Księgarnie T-wa „Ruch*. 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24. F. juczewsć? 
WARSZAWĄ — [-wo Kszięg. Koi. „Rach”. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

Opłata pocztowa ułszczona ryczałtem. 
Kedakeja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 

'a mie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

H ITLER I STENNES roiekt obniżenia uposażeń urzędniczych 
Hitler i Stennes — dookoła tych 

dwóch nazwisk skupia się dzisiaj uwa- 

ga politycznych kół niemieckich i nie- 

tylko niemieckich. Obóz niemieckich 

„Czarnych koszul'* jest wciąż jeszcze 

sfinksem niemieckiej sytuacji wew- 

nętrznej. Tak, jak przed wyborami do 

Reichstagu nie wróżono Hitlerowi wię- 

cej, niż 30 mandatów, podobnie teraz 

stronnictwo narodowo-socjalistyczne, 
zwłaszcza zagranicą jest bagatelizo- 

wane i uważane za przypadkowy zle- 

pek polityczny bez podstaw ideowych, 

któreby zapewniały odegranie więk- 

szej roli w dziejach powojennych Nie- 

miec. Bagatelizowanie i lekceważenie 

sił obozu Hitlera, może sprawić po- 

dobną niespodziankę jak ta, której by- 

liśmy świadkami, gdy po wyborach, 

w Reichstagu zasiadło 107 posłów hi- 

tlerowców. Hitlerowcy są w opozycji, 

mimo to wywierają duży wpływ i czę- 

sto nadają ton posunięciom gabinetu 

centrowego Brueninga. Już ten fakt 

każe zwracać baczną uwagę na wszy- 

stko, co w tem niemieckiem  stronni- 

ctwie przyszłości dzieje się. 
Ostatnie wydarzenia są właśnie 

próbą spoistości szeregów Hitlera. Jak 

"z depesz wiadomo, komendant oddzia- 

łów szturmowych północnych Niemiec 

kpt. Stennes, wypowiedział posłuszeń- 

stwo naczelnym władzom partyjnym. 

Powodem nieporozumienia, które przy 

brało formę „buntu** partyjnego, był 

pacyfikacyjny dekret prezydenta Hin- 

denburga. 

Po wydaniu dekretu Hitler zdecy- 

dował się zmienić taktykę i wejść na 
drogę „legalizmu t. j. ógraniczyć się 
do opozycji w ramach  parlamentar- 

nych. W tym duchu wydane zostały 

instrukcje oddziałom szturmowym. 

Przejście Hitlera do taktyki „legaliz- 

mu“ jest zupełnie zrozumiałe, w tej 
chwili bowiem narodowi socjaliści są 
jeszcze zbyt słabi, aby mogli się łu- 
dzić, że drogą putschu mogą objąć 

ster rządów. „Marsz na ulicę* i opu- 

szczenie całkowite parlamentu, mogło- 

by doprowadzić do sozwiązania, na 

podstawie ostatniego dekretu, organi- 
zacji partyjnej, uznanie jej za nielegal- 
ną, co oczywista byłoby ciosem dla 
obozu Hitlera. Przejście do taktyki „„le- 

galizmu* natomiast, daje wiele korzy- 

ści. Grupa Hitlera jest bądź-co-bądź 

drugiem z kolei pod względem liczeb- 

ności, stronnictwem w parlamencie i 

jako taka zawsze ma przed sobą per- 
„spektywy oddziaływania na politykę 

bieżącą. 

Poprzednia agitacja demagogicz- 
na hłtlerowców w danej chwili zem- 
ścia się na nich, oddziały szturmowe 

w Berlinie pod wodzą kpt. Stennesa 
uznały zmianę taktyki Hitlera za zdra- 
dę i wypowiedziały posłuszeństwo. 

Jak zwykle bywa we wszystkich rozła- 

mach partyjnych, pewną rolę odegrał 

tu jeszcze osobisty antagonizm pomię- 

dzy Hitlerem a Stennesem. 

Zbuntowane oddziały zajęły loka- 

le partyjne w Berlinie, a Stennes, po- 

pierany przez głośnego z czasów put- 

schu Kappa, kpt. Erhardta, kierownika 

organizacji terrorystycznej „Wiking 

ogłosił, że utworzy odrębną grupę po- 

lityczną. 
Hitler ze swojej strony  wyklu- 

czył z partji Stennesa i wezwał wszyst 
kich komendantów oddziałów  sztur- 

mowych, aby najpóźniej do 12 kwiet- 
nia złożyłi deklaracje lojalności i po- 
słuszeństwa wobec dyrektyw centrali 

partyjnej. Na generalnego likwidatora 

trondy partyjnej wyznaczony został 
pos. Goebbels, b. komisarz polityczny 

xbuntowanej berlińskiej grupy, który 
do buntu Stennesa nie przyłączył się. 
Większość oddziałów szturmowych ze 
Szczecina, Wrocławia, Meklenburgu i 
Prus Wschodnich, już złożyła dekla- 
racje posłuszeństwa i narazie trwa 
tylko w uporze grupa berlińska, Są- 
dząc jednak z przebiegu uśmierzania 

»buntu“ likwidacja nie zaciągnie się 
zbyt długo. 

W ten sposób groźnie zapowiada- 

jący się bunt partyjny Stennesa, za- 

kończy się lokalną „czystką*, wyka- 

zując, iż grupa Hitlera jest stronni- 

ctwem dyscyplinowanem, którego lek- 

ceważyć nie można. W niedługiej hi- 

storji stronnictwa narodowych socja- 
listów w Niemczech*jest drugi z kolei 

rozłam. Pierwszy miał miejsce w roku 

ubiegłym, kiedy opuściła obóz Hitlera 

drobna grupka OTTO Strassera, sku- 

piająca t. zw. rewolucyjnych narodo- 
wych socjalistów. Zarówno Strasser 

jak Stennes nie zrobili wyłomu wśród 

„Czarnych koszul** Hitlera. tor. 

  

Sytuacja polityczna 
w Hiszpanji 

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE O REPUBLI 

CE. —NIEDYSKRETNY GENERAŁ — 

POŻYCZKA CZY KREDYT? —ZNÓW 

ZMIANA RZĄDU. 

Ciężka i wyboista jest droga, któ- 
rą podąża nękana nieustającemi rozter 
kami Hiszpanja ku Zgromadzeniu Na- 
rodowemu. Pierwotnie zamierzała lewi 
ca republikańska i socjalistyczna zboj 
kotować wybory. Aby złamać bierny 
opór partyj rewolucyjnych i pozyskać 
dla wyborów wszystkie grupy społe- 
czeństwa, król Alfons udzielił dymisji 
rządowi gen. Berenguera, który acz- 
kolwiek wszedł do nowego rządu, ja- 
ko minister wojny, jednak dzielił teki 
z przedstawicielami kół liberalnych. 
Lecz i stworzenie nowego rządu „,przej 
šciowego“ na okres  przedwyborczy 
nie wniosło uspokojenia. Wznowiły się 
ruchy studenckie, ponownie sygnalizu- 
ją niepokój w armji. Doszło do tego, 
że król Alfons własnem orędziem usiłu 
je mitygować niecierpliwych rewolucjo 
nistów, dowodząc, że jeśli republika- 
nie cieszą się powodzeniem u ludu, 
wybory dadzą temu wyraz, i wówczas 
można będzie wprowadzić nowy ustrój 
bez przelewu krwi. 

Nie śpi jednak i partja monarchi- 
styczna. Zwolennicy niedawno zlikwi 
dowanej dyktatury całą siłą pary dą- 
żą do jej wzmocnienia. Krążą po Ma- 
drycie alarmujące wieści o  tajemni- 
czem zgromadzeniu grupy generałów 
w domu Cavalcanti. Z ust do ust po- 
dają sobie obywatele wiadomość o za- 
padłej jakoby decyzji przywrócenia 
dyktatury na wzór przewrotu gen. Pri- 
mo de Rivery z dnia 13 grudnia 1923 
roku. Sytuację zaostrzyły sensacyjne 
enuncjacje prezesa wojskowego Sądu 
Najwyższego, gen. Borguete, który wy 
stąpił przeciw wszelkim zakusom przy 
wrócenia ustroju tiyktatorjalnego. 
Enuncjacje te miały zdemaskować po- 
tężny plan przewrotu ukartowany przez 
zbliżone do króla koła wojskowe. Że 
jednak wynurzenia gen. Borguete nie 
były bez znaczenia, dowodem jest, 
iż rząd zażądał odeń, by po- 
dał się dodymisji. Trudno  przy- 
puszczać, aby fakt ten po - 
działał uspokajająco na wzburzone 
umysły hiszpańskich polityków. 

Sytuacja jest tak naprężona, że 
wszelki krok rządu, nawet najbardziej 
dia kraju zbawczy, wywołuje wielki 
tumult. Najjaskrawszą tego ilustracją 
jest skandal, wywołany nową pożycz- 
ką zagraniczną. Po dłuższych pertrak- 
tacjach udało się ministrowi finansów 
Ventozie uzyskać dla Hiszpanii kredy- 
ty w banku amerykańskim Morgana i 
w. francuskim Banque de Paris et des 
Pays Bas. Umożliwi to wstrzymanie 
spadku pesety, wzmocni organizm go- 
spodarczy. Zdawałoby się, że wszyscy 
obywatele winni powitać ten krok rzą 
du z uznaniem. 

Tak byłoby wszędzie, ale nie w 
Hiszpanji. Znaleźli się opozycjoniści, 
którzy dowodzą, że korzystanie z za- 
granicznych pożyczek przynosi ujmę 
presti żowi Hiszpanii. Daremnie mini- 
ster Ventoza dowodzi, że nie chodzi 
tu o pożyczkę, lecz o kredyt, udzielony 
państwu przez banki. Upadrci krytycy 
dopatrzyli się w tym kroku rządu na- 
wet naruszenia konstytucji i zaraz u- 
tworzona została grupa, w której imie- 
niu dwaj adwokaci stołeczni skarżą 
rząd przed sądem najwyższym o anty- 
konstytucyjną działalność. 
Nie ulega wątpliwości, że w tych wa- 
runkach rząd niema możności ustabili 
zowania ani ogólnej sytuacji w kraju 
ani nawet swej polityki. Coraz częściej 
przeto dają się słyszeć w kołach poli- 
tycznych głosy o konieczności zrefor 
mowania gabinetu przejściowego”. 
Czy zostanie premierem  lewicowiec, 
ksiażę Santiago Alba, czy też utrzyma 
ny będzie kurs prawicowy, oto zagad- 
nienie chwili bieżącej. 

WARSZAWA 8-1IV (tel. wł. „Słowa'*). Dowiadujemy się, że pod ko- 

niec b. tygodnia ma być zwołane posiedzenie Rady Ministrów z udziałem 

Marszałka Piłsudskiego, który w dniu dzisiejszym powrócił z Sulejówka, 

gdzie spędzał święta. 

Porządek dzienny posiedzenia nie jest jeszcze ustalony, ale z dobrze 

poinformowanych kół politycznych donoszą, że minister skarbu ma przed- 

stawić projekt rozporządzenia o skasowaniu 15 proc. dodatku od uposażeń 

urzędniczych, a więc o obniżeniu w tym stosunku dotychczasowych pobo- 

rów. Rząd jest upoważniony przez art. 4 ustawy skarbowej tegorocznego 

budżetu do wydania takiego rozporządzenia jednakże prawdopodobnem jest, 

iż rząd nie zdecyduje się na zmniejszenie uposażeń urzędniczych o 15 proc. 

odrazu. Sądzić należy raczej, iż zmniejszenie pensyj urzędniczych nastąpi 

etapami w ten sposób, że początkowo uposażenie obniżone byłoby o 5 proc. 

a w ciągu następnych miesięcy, co miesiąc o dalsze 24 proc. aż osiągnęłoby 

cyfrę 15 proc. 

Najbliższe dni przyniosą konkretną wiadomość o tem, czy rząd zdecydu- 
je się chwycić się tego ciężkiego dla urzędników i niepopularnego środka 
zabezpieczenia przed deficytem budżetowym. 

Minotrowie RZeSzy 3 CZeTWIA pri 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 

BISKUP RAJNIS POCIĄGNIĘTY DO 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 

KOWNO. PAT. — Biskup Rajnis 
został pociągnięty do odpowiedzialno- 
ści sądowej za przemówienie antyrzą- 
dowe na konferencji kleru katolickie- 
go. jak wiadomo, pociągnięty był rów 
nież do odpowiedzialności za wygło- 
szenie kazania przeciwrządowego ks. 
Krupawiczius. 

ROKOWANIA DUCHOWIEŃSTWA 
Z RZĄDEM 

KOWNO. PAT. —. Przedstawiciele 
duchowieństwa z zastępcą nuncjusza 
msgr. Faidutti na czele prowadzą ro- 
kowania z przedstawicielami rządu w 
sprawie wynalezienia dróg do zlikwi- 
dowania obecnego zatargu. 

MIN. KARWELIS WRÓCIŁ 
DO KOWNA. 

KOWNO. PAT. Były minister Kar- 
welis powrócił do Kowna po odbyciu 
kary administracyjnej w Worniach. 

[LOL 
  

Pogłoski o sojuszu anglo-włosko-niemieckim 
LONDYN. PAT. — W dn. 8 b. m. przed południem podsekretarz stanu 

Foreign Office Wansittard wezwał do siebie ambasadora niemieckiego Von 
Neuratha i oświadczył mu, że rząd brytyjski wobec licznych zobowiązań 
premjera Mac Donalda w początku maja, oraz konieczności wyjazdu mini- 
stra Hendersona do Genewy 12 maja, pragnąłby, aby wizyta Brueninga i 
Curtiusa odbyła się w terminie późniejszym, aniżeli sugerowano w Berlinie. 

Rząd brytyjski proponuje datę między 5 a 9 czerwca r. b. Po skomu- 
nikowaniu się telefonicznie z Berlinem, ambasador niemiecki odwiedził po 
południu Hendersona i wyraził mu gotowość rządu Rzeszy przyjęcia daty, 
proponowanej przez rząd brytyjski. Bruening i Curtius przybędą więc do 
Londynu w piątek 5 czerwca rano. Dzień sobotni goście niemieccy spędzą 
w posiadłości premiera w Chequers, jako prywatni goście. Odjazd do Lon- 
dynu nastąpi we wtorek 9 czerwca wieczorem. 

Odroczenie wizyty niemieckiej w Londynie 
WIEDEŃ. PAT. — Odroczenie podróży londyńskiej Brueninga i Curtius. 

łało w prasie wiedeńskiej wielkie "czo wwie. ” ' > ооа 
„„Neues Wiener Journal“ zarzuca Anglii prowadzenie dwulicowej polityki. „Neue 

Freie Presse“ twierdzi, że odroczenie tej podróży nastąpiło prawdopodobnie z powodu 
sprzeciwu Francji. Odroczenie podróży do końca maja oznacza, zdaniem dziennika — 
zupełną zmianę sytuacji. 

Anglja pragnie widocznie doczekać się,dopóki Liga Narodów nie wypowie się 
w sprawie unji celnej niemiecko-austrjackiej. Również i w sprawie rozbrojenia pragnie 
zapewne Anglja, aby nastąpiły wiążące umowy, zanim niemieccy mężowie stanu przy- 
będą do Londynu: 

BERLIN. PAT. — Tylko część prasy niemieckiej w wydaniach poran- 
nych ogłasza komunikat biura Reutera © oczekiwanem odroczeniu wizyty 
kanclerza Brueninga i min. Curtiusa aż do końca maja. W związku z tem, 
dzienniki piszą z zakłopotaniem, że przesunięcie terminu spotkania między 
niemieckimi i angielskimi mężami stanu do czasu po sesji Rady Ligi, osłabia 
w znacznym stopniu doniosłość tego wydarzenia. 

Zaproszenie dla min. Grandiego 
PARYŻ. PAT. — „Le Matin* dowiaduje się, że Henderson w czasie 

konferencji z Briandem podczas swego ostatniego pobytu w Paryżu, nie za- 
rnierzał zaprosić na konferencję do Londynu także przedstawicieli Włoch, 
Obecnie zaś Foreign Office zwróciło się z zaproszeniem do Grandiego, który 
jeszcze nie udzielił odpowiedzi. Dziennik wyraża przypuszczenie, że jeżeli 
Grandi istotnie pojedzie do Chequers, Briand postara się również wziąć 
udział w konferencji. „Le Matin* przypuszcza również, że Foreign Office 
umyślnie odsunęło datę konferencji, pragnąc zapewnić w niej udział Brianda. 

WIZYTA FLOTY ANGIELSKIEJ w NIEMCZECH 
LONDYN. PAT. — Agencja Reutera dowiaduje się, że dotychczas nie 

ustalono terminu wizyty floty brytyjskiej na wodach niemieckich. Jest jed- 
nak rzeczą prawdopodobną, że pierwsza tego rodzaju wizyta od czasu wiel- 
kiej wojny nastąpi w Kilonji, lib w Wilhelmshafen. Projekt tej wizyty został 
gorąco przyjęty przez rząd niemiecki i marynarkę niemiecką. 

Węgiersko-austrjackie porozumienie handl. 
WIEDEŃ, PAT. — W dniu 8 b. m. rozpoczęły się tu rokowania han- 

dlowe węgiersko-austrjackie. W Wiedniu widoki tych rokowań oceniają ko- 
rzystnie. : 

Protest przemysłowców austrjackich 
PARYŻ. PAT. Protest grupy przemysłowców austrjackich przeciwko unji celnej 

z Niemcami, który ogłosił onegdaj dziennik ,„journał des Debats* stawia w oczach nie 
których organów prasy sprawę Anschlussu pod zupełnie innym kątem. Nie jest to więc 
bezwzględna umowa Austrji z Niemcami, jak sobie wszyscy dotąd wyobrażali — pisze 
dziennik „Action Francaise". Istnieją tedy w Austrji elementy, stawiające opór. Na 

h tych można byłoby się oprzeć, aby zaszachować posunięcia pangermani- 
stów. Można byłoby w danym wypadku powołać się na sławetne prawo łudów stano- 
wienia o raj i wzmocnienia ich veta, które należy przeciwstawić w imieniy poszano- 
wania traktatów. 

Parowiec „Berengaria” na mieliznie 
„LONDYN. PAT. — Parowiec „Berengaria”, jeden z największych pa- 

rowców świata, utknął na mieliźnie w pobliżu wyspy Wight z powodu gę- 
stej mgły. Parowiec unieruchomiony był przez 14 godzin, poczem we śro- 
dę o świcie został wyholowany z wielkim wysiłkiem przez 6 holowników. 
Wiadomość o utknięciu na mieliźnie „Berengarji* w chwili, gdy zbliżała się 
już do celu podróży, wywołała sensację wśród pasażerów, których wysa- 
dzono na pobliski brzeg. Szkody są stosunkowo niewielkie, wypadek ten 
jednak opóźnić może o kilka tygodni normalny kurs statku. 

  

Kancierz Bruening 
u Króla 

BERLIN. PAT, Prasa omawia ob- 
szernie program wizyty kanclerza 
Brueninga i ministra Curtiusa w An- 
glji. Goście niemieccy spędzą pierwszy 
dzień w Londynie, poczem wyjadą do 
Chequers, letniej siedziby premjera 
Mac Donalda, skąd po dwudniowym 
pobycie wrócą do Londynu, gdzie 
kanclerz Bruening zostanie przyjęty 
na audjencji przez króla angielskiego. 
Szczegóły programu konferencji do- 
tychczas nie zostały ustalone. Omówio 
no tylko, że w rozmowach poruszane 
będą wszystkie tematy, interesujące 
oba kraje. W pierwszym rzędzie roz- 
mowy toczyć się będą w sprawie kon- 
ferencji rozbrojeniowej, zagadnień re- 
paracyj niemieckich, światowego kry- 
туви gospodarczego, wreszcie między- 
narodowych stosunków gospodarczych 
i bezrobocia. 

CZY BRIAND POIEDZIE DO LON- 
DYNU? ^ 

PARYŻ. PAT. — Omawiając projekt 
spotkania w Londynie kilku ministrów, Emil 
Bure w dzienniku I„Ordre'*, zaznacza, że 

jest rzeczą prawie pewną, iż Briand do 

Londynu nie pojedzie i że nie spotka się z 

kanclerzem Brueningiem i ministrem  Cur- 
tiusem; znalazłby się bowiem w nieprzyjem 

nej sytuacji. Jeżeli Briand dopuści do tego, 

aby nawiązał się w Londynie sojusz angiel- 
sko-niemiecko-włoski, przed sesją komisji 

studjów do spraw unji europejskiej, która 

ma być otwarta w Genewie 15 maja, to 

położenie jego nie będzie lepsze. Sytuacja 

ta wynika stąd, że Briand stracił dużo cen- 
nego czasu od chwili, gdy dowiedział słę, 
że Anchluss staje się faktem dokonanym. 

KOMENTARZE PRASY PARYSKIEJ 

PARYŻ. PAT Prasa wieczorna zamie- 
szcza obszerne komentarze o projektowanej 
przez ministra Hendersona konferencji w 
Londynie z udziałem kanclerza Brueninga i 
ministra Curtiusa. Prawicowy „Journal des 
Debats“ zaznacza, že Briand stanął wobec 
sytuacji, która obróci się na jego niekorzyść 
w każdym wypadku, cokolwiekby uczynił. 
Trudno mu bowiem nie wziąć udziału w 
rozmowach Hendersona z Curtiusem, a je- 
szcze niebezpieczniej być przy tem obecnym, 
gdyż będzie musiał pójść na ustępstwa. 

WYPADEK 
PPŁK. RYSZANKA 
Podczas świąt. plotka stołeczna 

miała niebylejaki żer. Oto z ust do ust 
powtarzano sobie wieść: podpu*kow- 
nik Ryszanek, były zastępca dow5dcy 
garnizonu, obecnie frekwentant Szkoły 

  

„ Sztabu Generalnego, miał jakiś tajem 
niczy wypadek rewolwerowy... A że z 
relacyj prasy opozycyjnej swego cza- 
su było głośne, że ppłk. Ryszanek 
miał znajdować się pod rozkazami 
pułk. Kostka - Biernackiego w Brze- 
ściu — wszędobylska i wszezliwie- 
rząca plotka mogła sobie do syta po- 
hasać. 

Szeptano więc sobie do ucha na 
niejednem święconem: zamach! za- 
mach rewolwerowy! 

Inni znowu byli gotowi przysiąc, 
że nie „zamach*, a wypadek nieostroż 
nego obchodzenia się z bronią i nie- 
zabezpieczony rewolwer w kieszeni... 
wydostanie chustki do nosa.... Szarp- 
nięcie cyngla... postrzał w nocę:.... 

Wreszcie inni z tajemniczą miną 
popisywali się na przyjęciach świą- 
tecznych „sensacyjną“ rewelacją: w 
jednym z klubów byta „rybka“ i... tam 

1 
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jedonoszpaliowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

gr. W numerach świątesznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50%, drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Terminy druku i mogą być przez Administrację zmie 

miane dowołnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 2! gr 
ESRO DORZECZE O ATC OTO EET TRS 

AustrjaiPr.Wschcdnie 
W okresie kongresu pokojowego 

ze strony delegacji polskiej popelnio- 
no szereg fatalnych błędów, które 
mszczą Się na naszem stanowisku mię 
dzynarodowem w dobie obecnej. 

Pan Roman Dmowski w memorja- 
ie swym pisał , że Prusy Wschodnie 
winny być połączone z Polską. jako 
kompensata przyłączenia Austrji do 
Niemiec. 

Pan Dmowski nie rozumiał uczu- 
ciowego związku, istniejącego między 
Niemcami a Prusami Wschodniem 
krajem, który dał Niemcom tyle wieł- 
kich ludzi i był podstawą państwa 
pruskiego, które zjednoczyło Niemcy. 

Stosunek Niemiec do Prus Wschod 
nich odpowiada naszemu stosunkowi 
do naszych ziem północno - wschod- 
nich, do Ziemi Wileńskiej w szczegół 
ności. Jeżeli w okresie wojny można 
było stawiać postulaty, nie licząc się 
z psychologją przeciwnika, to dziś о- 
degrzewanie tych postulatów, podno- 
szenie ich, jest prowokacją, za którą 
Polska płaci. 

Podstawą agitacji. korytarzowej 
jest upowszechniane mniemanie, że 

Prusy Wschodnie są zagrożone przez 
Polskę. Wielokrotnie odpowiadaliśmy 
na to, że tak zwany korytarz nie od- 
cina ich gospodarczo od Rzeszy, nie 

przeszkody komunikacyjnej, stanowi 
że wskutek tańszych taryf kolejowych 
polskich od  niemieckich, Prusy 
Wschodnie gospodarczo nie cierpią 
nic na tem, że ich towary, idące da 
Niemiec, przebiegają przez odcinek 
polskich kolei. Tymczasem pismo ea 
deckie pisze, że Prusy Wschodnie są 
odosobnione od Niemiec į pretendui3 
na związanie tego kraju z Polską. W. 
1917 roku wiele manjaków francuskich: 
marzyło 0 rozczłonkowaniu Niemiec 
na poszczególne państwa. Projekt 
Dmowskiego odpowiadał tej katego - 
rji myślenia. Dziś, gdy Niemcy są bar- 
dziej spójne, niż przed wojną, gdy 
myśl polityczna francuska szuka zbli- 
żenia się z Niemcami, i pragnie likwi- 
dacji antagonizmu polsko - niemieckie 
go, pismo endeckie występuje z pro- 
gramem, mogącym wywołać w Niem- 
czech tylko rozjątrzenie, a u każdego 
męża stanu w Europie pobłażliwy u- 
śmiech. 

„Gazeta Warszawska” podnosi, że - 
Anschluss zmieni stosunek sił polsko - 
niemieckich na niekorzyść Polski. Lecz 
zapomina o tem, że przy stosunku sił 
które po przyjęciu wszystkich czynni- 
ków komunikacyjnej i gospodarczej 
natury, równa się 10 do 1-go, zmiana _ 
tego stosunku na 12 do 1 nie odgry- 
wa roli. Natomiast wobec nowych za- 
gadnień, które staną przed Niemcami: 
kwestja Triestu i północnych Czech, 
Niemcy muszą skierować swą ekspan 
sję w inne strony i antagonizm polsko- - 
niemiecki może być zlikwidowany. Ja 
ko zaś rekompensata, co do zmiany 
stosunku sił, może nastąpić uzyskanie 
wspólnej granicy z Węgrami, co 
wzmocni nasze stanowisko międzyna- 
rodowe tak wobec Nieimiec, jak i Ro-- 
sji. Tu przypominamy, że pan Dmow- 
ski chwalił się, że pozbawienie na 
wspólnej granicy z Węgrami nastą 
ło przy jego współdziałaniu. Możć 

    na to tylko odpowiedzieć, że przed f ŻĘ 
rodem, jak z zasług, chlubił się z 
kleństwa. WŁ. 

  

KOMU SIĘ LOS UŚMIECHNĄŁ 

WARSZAWA. PAT. 8 b. m. w dniu 
ciągnienia 5 klasy, 22 Polskiej Pań- 
stwowej Łoterji Klasowej główniejsze 
wygrane padły na numery: po 5 tys. 
zł. — na Nr. Nr. 67.578, 160.581, po 
3 tysiące zł. na Nr. Nr. 85.640, 171.106 
po 2 tysiące zł. ma Nr. Nr. 5.658, 
19.605, 24,572, 26.462, 41.600, 48,424, 
57.992, 64.916, 79.776, 86.518, 87.269, 
88.576, 88.617, 88.892, 100.611, 

104.591, 105.719, 105.960, 135.884, 
161,255, 168.725 i 182.773. 

PENSIONS ZESPO CZONY PETE — 

to padł fatalny Strzał z rewolweru jed 
nego z gości... 

Tymczasem prawda przedstawia 
się tak: ppułk. Ryszanek jechał at- 
tem w towarzystwie kilku osób. jed- 
na z nich przekładała rewolwer z kie- 
szeni do kieszeni: przypadkowo wy- 
paliła broń, raniąc ppułkownika Ry- 
szanka w nogę. 

Został on natychmiast przewiezio- 
ny do szpitala wojskowego im. Marsz. 
Piłsudskiego, gdzie nałożono  opatru- 
nek i poddano rannego leczeniu. 

Jak się dowiadujemy, kula prze- 
szła nawylot, przez mięśnie nogi, nie 
uszkodziwszy kości. Ppułk. Ryszanek 
czuje się dobrze: rana została zaliczo 
na do kategorji lekkich. 
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ECHA KRAJOWE 
  

OSZMIANA. 

— Pierwszy Powiatowy Doroczny Zjazd 
Związku Strzeleckiego. Z inicjatywy  Po- 
wiat. zarządu Zw. Strzeleckiego w dniu 

29. III. rb. w Oszmianie odbył się pierwszy 
zjazd prezesów zarządów i komendantów 
addziałów Związku Strzeleckiego powiatu 

" Oszmiańskiego. Oprócz wyżej wymienio- 
nych prezesów i komendantów oddziałów 
ma zjazd przybyli E, S,Iwestrowicz, zastęp- 
ca Starosty, ppłk. Dobaczewski z Wilna, in- 
spektor szkolny, przedstawiciele Federacji 
PZOO, nauczycielstwa szkół powszechnych, 
„Sokoła”, Bezpartyjnego. Bloku W. z Rz., 
Komendy Pow., PP oraz Urzędu Poczt i Te 
tegrafów w Oszmianie — razem przeszło 60 

— 9565. 
р Zjazd otworzył o godzinie 13 w sali Ma- 
_ qistratu p. Drews Rudolf, inspektor szkolny, 
° — — pięknem i rzeczowem przemówieniem, 

podając zebranym w skróceniu historję po- 
wstania strzelca, jego ideołogję oraz jedno- 
cześnie podnosząc zasługi Marszałka  Pit- 
sudskiego, położone przy organizowaniu 
strzelca, legionów wskrzeszeniu Polski, u- 

  

trwaleniu jej niepodległości ' z  rów- 
moczesnem  wykreśleniem granic i  za- 
_pewnieniem mocarstwowego stano - 
wiska wśród innych wielkich mocarstw. Po 
powitaniu przedstawicieli władz, urzędów 
oraz organizacyj społecznych, przystąpiono 

| do wyboru przewodniczącego zebrania 
| którym został zastępca starosty p. Sylwe- 
, strowicz — wybrany jednogłośnie. 
г Pan Sylweštrowicz do stołu prezydjal- 
| aesc zaprosił p. płk. Dobaczewskiego, in- 
| spektora szkolnego Drewsa, kierownika miej 

stowej szkoły p. Konecznego, p. Jerzego Nie 
kę "działkowskiego oraz na sekretarza powołał 
_ p. Sawarskiego i Pytla. Po krótkiem prze- 

_ mówieniu okolicznościowem i jednoczesnem 
podziękowaniu za wybór oraz życzeniu — о- 
wocnych wyników obrad zjazdu udzielił 
łosu p. płk. Dobaczewskiemu. P. płk. Do- 
jaczewski w dłuższem przemówieniu omówił 

powstanie Strzelca — poczynając od pierw- 
szej szóstki, która to szóstka ćwiczenia 
pierwsze odbywała w nocy z 2 karabinami 
przynoszonemi w kocach, poczem stopnio- 
wo zobrazował dalszy rozwój strzelca jako 
kadrv Wojska Polskiego oraz obecny stan 

organizacyjny P. Jerzy Niedziałkowski, do- 
_ tychczasowy prezes, a ustępujący skutkiem 

przeniesienia służbowego do innego powia 
| tu — dziękując prezesom zarządów i ko- 
| mendantom oddziałów za dotychczasową 
| współpracę życzył zjazdowi pomyślnych o- 

brad i dalszego rozwoju Związku Strzełec- 
| SRO 
į imieniu Zarządu Powiatowego Koła 

Federacji PZOO zjazd powitał p. Władysław 
p E wice prezes Zarządu  Fedearcji 

p; 
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W imieniu Związku Nauczyciełstwa szkół 
" Powszechnych zjazd witał p. Koneczny Jan 

— kierownik szkoły powszechnej w Osz- 
- mianie. 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Po 
| wiatowego Związku Strzeleckiego na tere- 

mie powiatu złożył p. Korolkiewicz  Cze- 
_ sław, Komendant Pow. Związku Strzeleckie- 

g6. Po dyskusji nad sprawozdaniem oraz 
uchwaleniu budżetu na 1931 r. odbyły się 
wybory Zarządu Powiatowego Związku 

_ Strzeleckiego — w wyniku których to wy 
| borów zostali wybrani: prezesem p. Drews 
| Rudolf, inspektor szkolny, zaś członkami pp. 
| Sylwestrowicz Henryk, Lebecki Władysław, 

Sawicki Tadeusz, Stankiewicz jan, Łoku 
_ cjewski Antoni, Keczmer Stanisław, Kone- 
( czny |an, Sawarski Mieczysław, Zubiel Jó- 

zei, Nowicka Weronika. 

Ę Na zakończenie zjazdu przewodniczący 
| zebrania p. Sylwestrowicz wygłosił dłuższe 
| przemówienie, w którem zachęcał do dal- 
szej pracy nad rozwojem Związku Strzełec 
kiego idąc drogą wskazaną przez Pierwsze- 

Strzelca i Twórcy Legjonów Pierwsze- 
Marszałka Józefa Piłsudskiego pod ha- 

em „wszyscy za jednego jeden za wszyst- 
kich”, podkreślił konieczność wyrabiania 

| wśród członków Zwiazku Strzełeckiero po- 
| czucia karności, patriotyzmu i uświadomie- 

iš nia obywatelskiego; zachęcał do szłachetnej 
| alizacji w pracy tej, a wskazując na po- 

y i stan prac pw. i wf. w ościennych 
stwach ze wschodu i zachodu jak ZSSR i 

_ Niemcy zaznaczył, że to. położenie Polski 
iędzy odwiecznymi wrogami w postaci b. 

azborców Niemców i Moskali, zmusza Po- 
aków do wytężenia wszystkich sił w myśl 

 dewiży „Sivis pacum parabelum““, podkreš 
| R że „chcieć to móc” , że najlepszy dowód 

| tego dał Marszałek Piłsudski, który chciał i 
'Skrzesił Polskę, a więc naśladować go na- 

_ leży baczac, by z takiemi ofiarami zdobytą 
| niepodległość nie narazić na szwank i nie 
zawieść zaufania swego Komendanta, po- 

| czem proponując wysłanie depeszy od zjaz- 
du do Pana Marszałka Piłsudskiego Józefa, 

wzniósł na cześć |ego okrzyk, jednogłośnie 
z entuzjazmem przez obecnych kilkakrotnie 
powtórzony. Następnie przewodniczący dzię 

skujac zebranym za tak liczne przybycie w 
krótkich i serdecznych słowach  podzięko 

| wał p. Dobaczewskiemu za przybycie na 
zd i upewnił go, że dezyderaty jego w 

Ё szone podczas zjazdu są przez żebrakóćh 
| zrozumiane, odczute i będą w miarę sił i 

możności wykonane, co zebrani potwierdzi 
- uroczvstemi oklaskami. 

 Ziazd zakończył sie pod wrażeniem zado 
wolenia z wyniku obrad i uzgodnienia po- 

| oladów na dalszy rozwój pracy Związku 
w eleckiego co tembardziej zasługuje na 

   
    

        

   

      

    
   

  

i 
5 
ы 

  

  

  

   
   

   

  

    

      

   

    

  

podkreślenie z uwagi, iż był to pierwszy 
zjazd powiatowy, aczkolwiek Związek Strze 
lecki już od kilku lat istnieje i rozwija się 
pomyślnie na terenie powiatu. Dła ścisłości 
należy dodać, że spokojne a w poszczegół- 
nych momentach dyskusyjnych — stanow- 

cze prowadzenie obrad przez przewodni- 
czącego sprecyzowało rzeczowość dyskusji 
i wywarło dodatnie wrażenie na zebranych, 
którzy też następnie dziękowali mu za prze- 
wodnictwo, a inicjatorom zjazdu — za zwo 
łanie zjazdu i umożliwienie wypowiedzenia 
się co do pracy na przyszłość. r у 

Po zakończeniu obrad odbyła się wspól 
na fotograija a następnie wspólny koleżeń- 
ski obiad, w którym wzięli udział wszyscy 
uczestnicy zjazdu. 

Obecny. 

MIELEGIANY. 
Walne zebranie Kasy Stefczyka. W 

niedzielę dn. 29. III. br. odbyło się w Miele- 
gianach Walne doroczne zgromadzenie Ka- 
sy Stefczyka w Mielegianach 

W zgromadzeniu wzięło udział 130 człon 
ków i około 40 osób gości. й ` 

Przewodniczył p. Władysław Malinowski 
asesorowie pp: Brzeziński Romuałd i Szyw 
kiewicz Teofil, sekretarzował p. Mošcianica 
Bernard. 

W' toku obrad Walne Zgromadzenie 
przyjęło do wiadomości referaty Zarządu, 
Rady Nadzorczej i Komisji / Kontrolującej, 
zatwierdziło sprawozdanie roczne z nadwyż- 
ką 1628 zł. 91 gr., oraz budżet na 1931 r. 
na przychodzie 19280 zł. i na  rozchodzie 
19025 zł. Kasa Stefczyka w Miełegianach ist 
nieje od 5. 11. 1926 r. Prezesem Zarządu i 
jednocześnie buhalterem od początku istnie- 
nia Kasy jest Władysław Malinowski, który 
jednocześnie jest i wójtem gminy od 1928 
roku. 

Na I. I. 1931 r. Kasa Stefczyka w Miełe- 
gianach liczy członków 562 w tem 97 proc. 
rolników. Fundusz udziałowy wynosił — па 
1. L. rb. 33691,05 zt., fundusz zasobowy wy 
nosił na 1. I. rb 4539,01. Wkładów—14064,70 
zł. Z powodu umiejętnej pracy zarządu za 
czas 4 lat były tylko 2 sprawy sądowe, re- 
szta członków opłaca swe długi i pożyczek 
wątpliwych niema. Mamy nadzieję, że nadal 
Zarząd Kasy na czełe z p. Malinowskim po- 
prowadzi Kasę dobrze a tem uzysak więcej 
wkładców i ludność będzie składała choć ma 
łe kwoty do tut. Kasy, co już widać że jest 
dość znaczny obrót na wkładach kiedy w 
ciągu roku przyjętych wkładów było 42.000 
zł 

Jak widać było na Zebraniu że członko- 
wie ufają swemu prezesowi Zarządu p. Mali 
nowskiemu, a p. Malinowski również stwier 
dzono, że dba o swoich członków i kład- 
nie wszelkie starania dła udogodnienia człon 
kom w spłatach jak.i otrzymaniu pożyczek 
chociaż trzyma się formalności. 

W imieniu członków tut. Kasy proszę 
nadal by zarząd troszczył się o nas, a zwła- 
szcza w tak ciężkim czasie, jak obecnie kie 
dy przeżywamy t zw. kryzys rolniczy i ży- 
czymy zarządowi wytrwałej pracy. 

Członek Kasy. 
  

22 Polska Państwowa Loteria 
Klasowa 

5-ta klasa, 22-gi dzień ciągnienia. 

PRZED PRZERWĄ 

Główniejsze wygrane. 

10.00 zi. wygrał nr. 203946 
5000 zł. wygrał nr: 13433. 

3000 zł. wygrały n-ry: 47071 105508 188512 
Po 2000 zł. wygrały nr.: 23203 76068 

125542 134289 146008 204563 
Po 1000 zł. wygrały nr.: 13845 29814 

44876 45910 48597 55348 62665 76265 91294 
109752 124034 141865 158180 189552 207649 

Po 500 zł. wygrały nr.: 545 2448 3213 
7068 17170 25528 30211 32661 40168 41312 
547080 55179 55828 56705 60008 61890 
62848 64061 67073 68480 73560 81829 
82729 86027 99051 102296 107242 108655 
113229 114263 116756 119937 127686 127960 
120447 134688 143811 144147 144245 146266 
148617 151004 160089 161975 162663 164477 
168370 172854 180979 182179 182776 183787 
185019 185019 185087 188028 188080 189289 
189535 191299 293156 193551 195169 195013 
197981 199981 199531 202623 206625 209291 

PO PRZERWIE 

Po 3000 zł. wvgrały nr.: 35811 43423 
69877 152156 172726 180139 

Po 2000 zł. wvgrałv nr.: fA68 54157 
64131 0039 124550 127598 143239 

Po 1000 zł. wygrały nr.: 61 7240 33676 
64060 68516 80017 82937 90903 98870 
118828 156762 158093 180447 186865 188009 
196448 205302. 

Po 500 zł. wygrały nr.: 2751 5280 6225 
6574 8325 9334 17004 18564 20872 23306 
23445 32412 35051 30806 40375 43009 47842 
50734 50894 65720 66343 71062 74671 76319 
78293 80059 80948 84232 87117 89326 93256 

94732 94709 06049 97038 97289 97384 99529 
b 101632 104016 106966 110935 115020 

119671 122865 26864 132503 134644 
145032 149101 150010 152870 159654 161528 
163982 170113 170809 170880 181031 188008 

190921 192021 194121 196001 200677 205560 
207183 209459. 
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Niemen ruszył 
GRODNO. PAT. W związku z ruszeniem lodów na górnych dopły- 

wach, Niemen znacznie przybrał. Niebezpieczeństwo powodzi w Grodnie na- 
razie nie grozi. г J 

Zabronienie wjazduartystom cudzoziemskim 
BEZROBOCIE ARTYSTYCZNE W POLSCE 

WARSZAWA. PAT. W związku z powziętemi na walnym zjeździe Związku Ar- 
tystów Scen Polskich uchwałami, zezwalającemi członkom tej organizacji na wystę- 
powanie w zakładach gastronomicznych przy stolikach, komisarjat rządu m. st. War- 
szawy, na zasadzie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ochronie rynku pra- 
cy, powstrzymał wydawanie pozwoleń na wjazd artystów cudzoziemców do Polski. 
KSK zarządzenie wydane zostało w związku z panującem wśród artystów bez- 
robociem. 

Turniej szachowy w Warszawie 
WARSZAWA. PAT. — W trzeciej rundzie turnieju szachowego 0 mistrzostwo 

Warszawy, Reisner wygrał z Makarczykiem, Kremer przegrał z Jagielskim. Pozatem 
partja Łowcki — Kipier została przerwana w pozycji lepszej dla Kipiera, a partje 
Najdori-Frydman i Klepfisz — Glocer zostały przerwane w pozycjach mniej więcej 
równych. Stan turnieju po trzech rundach przedstawia się następująco: Frydman — 
2p.i l partja niedokończona, Jagiełski — 2 p., Glocer — półtora p. i jedna niedokoń- 
czona, Najdorf — 1 punkt i dwie partje niedokończone, Kipier — Ip. i jedna niedo- 
kończona, Reisner i Kremer — po 1 punkcie, Łowcki — pół p. i jedna niedokończona, 
oraz Klepfisz i Makarczyk mają po O p. i 2 partje niedokończone. 

Tragiczny wypadek na szosie 
ŁÓDŹ. PAT. W dniu wczorajszym po szosie, prowadzącej do Częstochowy, wy- 

darzył się A ER, wypadek, którego ofiarą padło dwóch żołnierzy 6 p. lotn., a mia- 
nowicie kapral Albin Ostrowski i szeregowiec Tadeusz Krajewski. Obaj żołnierze, przed 
powrotem po świętach do pułku, odbywali przejażdżki motocyklowe. W pewnym mo- 
mencie motocykl wpadł na słup ochronny, postawiony wpoprzek drogi. Obaj żołnierze 
rzuceni na ziemię, stracili przytomność. Ostrowski uległ złamaniu obu nóg i ogólnemu 
potłuczeniu ciała. Krajewski, poza dotkliwym wstrząsem, nie poniósł cięższych obra- 
żeń. Ciężko rannego Ostrowskiego w stanie groźnym przewieziono do szpitala w Łodzi. 

Wybcry prezydenta Chicago 
WIEDEŃ. PAT. „Neue Freie Presse" donosi z Chicago w związku z wyborami 

burmistrza miasta, że w czasie wyborów doszło do kilkakrotnych starć. Przewodniczący 
13 okręgu wyborczego Fishman został uprowadzony w przeddzień wyborów przez 
uzbrojonych bandytów, później jednak został wypuszczony na wolność. W 16 okręgu 
wyborczym, aresztowana została cała komisja wyborcza pod zarzutem oszustw wylor- 
czych. Zwołennicy Czermaka noszą odznakę, przedstawiającą miniaturową miotłę, na 
znak protestu przeciwko korupcji. Czermak w przemówieniu swem zarzucił Thompso- 
nowi, że za jego rządów król bandytów chicagowskich Al Capone mógł swobodnie 
uprawiać swe rzemiosło. 

Thompson w wieniach swych zwraca uwagę na to, że 68 miast Stanów 
Zjednoczonych, posiadających ponad 100 tysięcy mieszkańców, wykazuje więcej zbrod- 
ni, niż Chicago. Obaj Kandydaci twierdzą, że głównym powodem się zbrod- 
niczości w Chicago i innych miastach, jest prohibicja. 

CHICAGO. PAT. W wyborach na burmistrza miasta wybran 
który NOE AGI obliczeń otrzymał 667.629 głosów. Dru; 
Thompson otrzymał 475.613 głosów. 

NIEUDANY LOT 
BANGKOK. PAT. — Agencja Reutera podaje, że lotnik polski Czar- 

kowski, który rozpoczął niedawno podróż naokoło świata, wylatując z Lon- 

dynu, przyczem zamiarem jego było odbycie części trasy położonej nad lą- 

dami drogą powietrzną, zaś reszty okrętem, uległ wypadkowi w odległości 

300 mil od Bangkoku. 

Czarkowski ranny jest w głowę. Został on odtransportowany samolo- 
tem sanitarnym do Bangkoku. Zauważyć należy, że p. Czarkowski całą po- 
dróż odbywa na własny koszt. 

Pieniądze na ulicy 
RZYM. PAT. — Dzienniki donoszą + Medjolanu, że sensację w mieście wywołał 

przejeżdżający ulicami automobil, z którego rozrzucano prawdziwe banknoty 50-lirowe. 
Policja wdrożyła dochodzenie, celem wyświetlenia tego dziwnego zdarzenia. 

Dokoła krachu Banku Handlowego w Łodzi 
Podawaliśmy już wiadomość o upadku Władze przesłuchały c: szereg osób 

As, placówki bankowej, za jaką ucho- z pośród pracowników A oraz ze sfer 
dził Handlowy w Łodzi. у ; przemysłowo-handlowych. Prokurent Pałusz- 

Opinja publiczna nie przestaje się nadał ny i wicedyrektor Kalinowski zostali aresz- 
interesować ta sprawą. towani. 

Zwracają: przytem uwagę, na pewne Również obłożone zostało aresztem w 
ciekawe fakty. jednym z Banków łódzkich konto atne 

W Banku Handlowym posiadał swe kon- wicedyrektora Kalinowskiego, oraz jeszcze 
to łódzki oddział Czerwonego Krzyża. Dziw- jedno konto, na które aresztowany wpłacił 
nym zbiegiem okoliczności, pieniądze zosta- niedawno większą. sumę. 
ty wycofane na krótko przed zawieszeniem W czasie przejmowania przez kurato- 
wypłat. rów ksiąg banku, ujawniono nową sensację. 

A > > 2 gorę AA toe 2 že cala gotowka, w walucie 
ak wiadomo, „Nė polskiej, i zagranicznej znaleziono 

zarządzenia władz skarbowych, opieczęto- w kasie, wynosiła ace is zio- 
wano archiwum banku. tych. Tymczasem, jak wynika z pobieżne- 

Według krążących obecnie wersyj, Bank go zestawienia, w kasie powinno być oko- 

SEE datowany wta re pasta, : władz skarbowyc yczną wy: wi D . В 

ich obrotów, wskutek czego powstały mi- stawiceie kapitala angielskiego,  zaangażo- 
ijonowe zaległości podatkowe, mówi się wanego w Banku 2 ы 
też o niedozwołonych przelewach i fikcyj- ‚ 

2 я Jak twierdzą w kolach formowanych nych kontach, oraz prywatnem  dyskonci cytra 28 miljonów SARA jt ch 
jednego z wicedyrektorów. 

Dyrekcja banku, znając doskonale zły Lab o ny ‹ Ž 
ająte u (nieruchomości, hij 

portiel wekslowy, wierzytelności, Ser 
inne papiery wartościowe) posiada dość 

stan swoich interesów, wprowadziła w 
błąd opinię publiczną, wykazując w R: 

dużą wartość i wystarczy na zaspokojenie 
pewriej części długu. Nie ulega wątpliwości, 

kowanych bilansach i sprawozi zy: 

że Bank będzie zlikwidowany. 

ski. 
Po głośnem włamaniu do skarbca, poda- 

Należności z tytułu weksli, jętych do 
inkasa, Bank wypłaca w W R 

został Czermak, 
z kolei kandydat 

no do wiadomości, iż łupem kasiarzy padło 
„tyiko“ 300.000 zł. podczas, gdy faktycznie 
zrabowano półtora miljona złotych. 

Jak pracują korespondenci zagraniczni 
W Z. 

Nowojorskie pismo „Times“ zamie- 
ściło w tych dniach zajmujący arty- 
kuł swego korespondenta Wa.tera Du- 
ranty'ego, w którym autor opisuje ży- 
cie i pracę korespondenta zagranicz- 
nego w Z.S.S.R. 

„Stanowisko korespondenta  kapi- 
talistycznego pisma w Z.S.S.R. — to 
oryginalne zatrudnienie — pisze Du- 
ranty. — jest ono bardzo podobne 
do połowania na lisów, które wywołu- 
je tyle wzruszeń, co wojna, ale przy- 
nosi tylko dziesięć procent wojennego 
-yzyka. Chociaż jestem przekonany o 
trwałości reżimu sowieckiego, czuję, 
że przeważa tam atmosfera nietrwa- 
łości i wszyscy, zdaje się, żyją niby 
na szczycie wulkanu. Na kierunki ka- 
pitalistyczne zapatrują się w Z.S.S.R. 
wprawdzie teoretycznie z nieprzyjaź- 
nią, ałe w praktyce odnoszą się do 
przedstawicieli prasy  zasłaniającej 
kapitalizm z pewnym szacunkiem, tak, 
jak dobre duchy do ulubieńców sza- 
tana. 

Sowiecka nienawiść do obcokra- 
jowców jest powszechnie znaną. Nie- 
nawišci tej jednale nie można zauwa- 
żyć w stosunku do poszczególnych 
osób i bolszewicy dumni są z tego, że 
coraz to więcej obserwatorów ma do- 
stęp do ich państwa pod warunkiem 
oczywiście, że przedstawiać — 
będą życie sowieckie jako całośt., a 
nietylko jego ujemne strony. 

Do różnych trudności, charaktery- 
zujących sowiecką rzeczywistość za- 
liczyć należy nadzwyczaj ostrą cenzu- 
rę, aczkolwiek trzeba przyznać, że nie 
jest znów tak ostra, jak to myślą za- 
granicami. Wszystkie telegramy mu- 
szą być przed wysłaniem przedłożone 
cenzorowi, podczas gdy rękopisy mo- 
ga być wysyłane bez cenzury z za- 
strzeżeniem, że autor może zostać we- 
zwany przez władze do przedłożenia 
rękopisu dla zatwierdzenia jego tre- 
ści, z wyjątkiem tych wiadomości, w 
których donosi się o aresztowaniach 
w samej partji komunistycznej o czem 
najpierw podaje sprawozdanie prasa 
komunistyczna, oficjalna i nikomu nie 
wolno wysyłać informacyj przed wy- 
jaśnieniem wypadków przez kompe- 
tentne władze. 

Na największe trudności napoty- 
ka dziennikarz przy zyskiwaniu no- 
wości. Istnieją tu cztery główne źród- 
ła: prasa, instytucje rządowe, informa- 
cje prywatne i własne spostrzeżenia z 
sądów sowieckich, kongresów, zgro- 
madzeń i różnych konferencyj. Wszy- 
scy, którzy zaznajomili się z prasą 
sowiecką, wiedzą, że np. z punktu wi- 
dzenia czytelnika amerykańskiego, ich 
informacje nie mają żadnego znacze- 
nia, a „wypadki*, które zapełniają 
prasę zagraniczną są tu tak  witane, 
jak biała wrona. Najbardziej zajmują- 
ce pisma sowieckie jak „Prawda“ i 
„łzwiestija* przynoszą często wiado- 
mości, które raczej prędzej można zna 
leźć pomiędzy wierszami, aniżeli ma- 
terjałem drukowanym. Do instytucyj 
rządowych nałeży zaliczyć banki, do- 
my handłowe, fabryki, czyli jednem 
słowem wszystkie gałęzie gospodar- 
czego życia sowieckiego. Oczywiście, 
że zainteresowanie wzbudzić mogą 
wszystkie dokumenty, dotyczące ich 
czynności, ale uzyskanie tych doku- 
mentów nie jest tak łatwe, ponieważ 
do korespondenta zagranicznego od- 
noszą się z nieufnością. 

Każdy zagraniczny korespondent 
posiada legitymację, zaopatrzoną w 
fotografję a wydaną przez komisarjat 
spraw zagraniczęych. Posiadanie tej 
legitymacji nie ułatwia jednakowoż 
zyskanie potrzebnych informacyj i no- 
wych wiadomości. Wszędzie przywi- 
tają was bardzo przychylnie j powie- 
dzą: „jutro otrzymacie wszelkie wia- 
domości*, to „jutro ciągnie się do 
nieskończoności, wobec czego kore- 
spondent zmuszony jest nawiązywać 
znajomości do wytworzenia „łańcucha* 
osób, któreby mogły dostarczać mu 
potrzebnych informacyj. Jednakowoż 
w Z.S.S.R. przenoszone są z miejsca 
na miejsce nietylko osoby, ale i róż- 

5. 5. @ 
ne instytucje z takim pośpiechem, że 
trudno dowiedzieć się, gdzie w danej 
chwili dana instytucja, lub osoba się 
znajduje. Niekiedy taka osoba infor- 
mująca zagranicznego dziennikarza 
nagle ocknie się gdzieś w Charkowie, 
lub w dalekich krajach wschodnich. 

Informacje od osób prywatnych są 
niekiedy niedorzeczne a często niebez- 
pieczne. Niektórzy Rosjanie postępują 
aierozważnie a przyrzekłszy dostarcze 
nie informacyj dziennikarzowi o ja- 
kiemś, tajnem posiedzeniu Komitetu 
Wykonawczego albo o gwałtach po- 
pełnianych przez G.P.U. muszą w- 
większości wypadków odgadywać to, 
o czem chcieliby dziennikarzowi do- 
nieść. 

Oprócz trudności przy zyskiwaniu 
wiadomości, korespondent zagranicz- 
ny musi pokonywać wielkie trudności 
przy wysyłaniu materjału na miejsce 
przeznaczenia. Musi bowiem uprzy- 
tomnić sobie to, jakie stanowisko zaj- 
mie wobec tych wiadomości cenzura, 
co o nich pomyślą czytelnicy a wresz- 
cie jak na nie zapatrywać się będą 
bolszewicy.“ 

„Cztowiek za burtą“ 
JAK WYŁOWIONO ZWŁOKI TO 

WARZYSZA PUŁK. MADDALENY? 

Z trzech lotników włoskich (Maddalena, 
Cecconi i Damonte), którzy zginęli niedaw- 
no na wodach w okolicy Pizy, — wyło- 
wiono dotychczas tylko zwłoki podpor. 
Damonte. Trupy dwóch pozostałych awja- 
torów zostały prawdopodobnie zniesione 
prądem na pełne morze.. 

Jak odbywało się poszukiwanie? Od kil 
ku dni szereg statków przeszukiwał nadbrze 
że Tyrreńskie od Pizy aż po Spezię. Wed- 
ług wskazówek rybaków, ciała lotników po 
dwóch dniach zanurzenia musiały teraz 
pływać po powierzchni i wiatr powinien je 
spychać ku brzegowi. 

Ciało podpor. Damonte znaleziono 8 mil 
na południwy wschód od wysepki Tino 
w zatoce Spezii. Na tych samych wodach 
wydarzyła się przed dwoma laty katastrofa 
„Ćity of Rome", hydropłanu angielskiego, a 
ciała lotników znaleziono również w okołicy 
wysepki Tino. 

Zwłoki znalazł przypadkiem statek ryba- 
ceki „Littorio“. Jak opowiada kapitan statku 
p. A. Ferrari, wyjechał on ze Spezii w kie- 
runku zachodnim. Morze było burzliwe, nie- 
mniej jednak załoga pracowała, zarzucając 
i wyciągając sieci. O godz. 1l-tej w nocy 
kiedy zwijano z wody Sieci, marynarz Gia- 
nesi krzyknął zwyczajem morskim: „Uomo 
in mare" ( w. naszej En: marynarskiej: 
„człowiek za burtą"). W tej chwili kap. Fer 
rari dojrzał w odległości stu metrów czar- 
ną masę, płynącą po wodzie. Zatrzymawszy 
maszyny, załoga ściągnęła szybko sieci, 
przez co opóźnił się odpowiedni. manewr 
statku, tak, że zwłoki za burtą zniknęły z 
oczu. „Littorio" poszedł jednak szlakiem рга 
du i w 10 minut potem dojrzał znów ciem 
ną masę w morzu. * : 

Spuszczono łódź i przyholowano trupa. 
Ułożono go na pokładzie. Rozpoznano zwło 
ki, jako nałeżące do uczestnika Pora 
wyprawy „S. 64". Przez godzinę statek s 
na miejscu, w oczekiwaniu, czy prąd przy- 
niesie zwłoki dwóch dałszych rozbitków. 
Niestety, nadaremnie. Wpłynął więc z ban- 
derą, Opuszczoną do połowy masztu (na 
znak żałoby) do portu w Spezii, wioząc 
zwłoki lotnika, owinięte w „Tricołor* wło- 
Ski. 

Podpor. Damonte nie odniósł żadnego 
obrażenia. Widocznie katastrofa nastąpiła 
tak szybko, że nie zdołano użyć spadochro 

nów, lotnicy wpadli natychmiast do morza. 
Jeden tylko z nich, (nie wiadomo, kto) u- 
żył spadochronu; może to był właśnie Da- 
monte. „Ja 

Według protokułu komisji śledczej i wed 
ług zebranych szczątków „DE 
katastrofa „S. 64" —1 SATT" nastąpiła na 
wysokości 1000 m. przy doskonałych warun 
kach atmosferycznych na skutek nagłego 

defektu w motorze, który spowodował zła- 
manie się części przedniej aparatu. 

TM M AR A 
(/TWOJE DZIECI UCZĄ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU. 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- * 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA 
Złóż grosz na „Fundusz Polskiege 
Sekolnictwa zagranicą”, na konte 
.P. K. O. 21895, Komitetu Obche- 

du 25-lecia Walki o Szkołę Polską, 
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‚ Мападиа w gruzach 
Czytelnicy nasi wiedzą już z krót- 

dich depesz o straszliwej katastrofie 
trzęsienia ziemi, która dotknęła Mana- 

| guę, stolicę niewielkiej republiki środ- 
kowo - amerykańskiej Nicaragui. Trzę 

| sienia ziemi na tym odcinku amerykań- 
| skim są na porządku dziennym, ale ni- 
| gdy skutki wstrząsów podziemnych 
| nie były tak straszne. 35 - tysięcz- 
| czna Managua, malowniczo położona 
| wśród gór i jezior, Managua i Nicara- 
| gua jest dzisiaj rumowiskiem, nad któ 
| cem unoszą się chmury dymów. Tam 

   

      

   

  

  

   
gdzie kilkanaście dni temu tętniło ży- 

"cie, dziś sterczą zwały cegieł, 
kai ieni i gruzów. 

|. Prawie żaden dom nie ocalał, ko- 
ioły, pałac prezydenta, gmach parla- 

entu, więzienie, siedziby konsulatów 
wszystko zamieniło się w zwali- 

grzebiąc setki ludzi. 

Ojczyzna kawy i indyga, dużych 
| pokładów srebra i złota, teren stałego 
zainteresowania City New Yorku, żyje 
stale pod groźbą trzęsienia ziemi. Dy- 

iace kratery osiemnastu czynnych 
lkanów są wymownem  ostrzeże- 
m, że wewnątrz wciąż odbywają 

| się tajemnicze procesy. 

*jerwszy wstrząs podziemny trwał 
10 sekund, następne powtarzały się w' 

stępach 20 minutowych i każdy 

   
   

  

   

  

    
   

   

       

   

  

trwał po 10 i 15 sekund. Ogółem nali- 
czono przeszło 50 wstrząsnień. Rzeczą 
charakterystyczną jest, iż tak groźne 
trzęsienie ziemi dotknęło tylko Ma- 
naguę, w okolicznych wioskach odczu- 
to lekkie wstrząsy. 

Dokładna liczba ofiar nie jest je- 

  
Pałac prezydenta Macandy zrujnowany przez trzęsienie ziemi. 

szcze znana, ponieważ akcja ratowni- 
cza w której czynny udział bierze lot 
nictwo Stanów Zjednoczonych dostar- 
czając potrzebnych środków żywności 

i medykamentów dla rannych, wydoby 
tych z pod gruzów, nie została zakoń- 
czona i potrwa zapewne jeszcze dni 
kilkanaście. Liczba wydobytych  tru- 
pów przekracza już  cytrę 5000 
osób czyli, że co siódmy mieszkaniec 
Managui został zabity. Liczba rannych 

dniach po katastrofie utrudniały poża- 
ry. Gwałtowny ogień szalał przenosząc 
się,z jednej dzielnicy do drugiej, ni- 
szcząc wszystko co ocalało po trzęsie 
niu ziemi. Silny wiatr i panika, która 
ogarnęła mieszkańców, uniemożliwiały 
gaszenie płomieni tym nielicznym od- 
działom straży ogniowej i wojska, któ- 
re mimo grozy położenia ofiarnie peł- 
niły swój obowiązek. Z pod gruzów 
domów wydobywano zwęglone zwłoki. 
Wielu zabitych znaleziono na klatkach 
schodowych i chodnikach. To były o- 
fiary pierwszego najsilniejszego ude- 

„rzenia. 
Relacje lotników amerykańskich 

donoszą o dantejskich scenach, które 
rozgrywały się w Managui w dniu 
trzęsienia ziemi. Najwięcej ofiar wy- 
dostano z pod gruzów wiezienia i z 
pod hal targowych na rynku, ' gdzie 
zginęło przeszło 1000 osób, a w tem 
150 kobiet. 

_ Wskutek wstrząsów za miastem u- 
tworzyła się wielka szczelina w ziemi, 
która służy obecnie za wielki grób, 
gdzie grzebią ofiary straszliwej kata- 
strofy. Wobec gorącego klimatu z po- 
grzebami nie wolno zwlekać, gdyż gro 
zi jeszcze jedna niebezpieczeństwo — 
klęska epidemii chorób zakaźnych. 

: 2 Ci co ocaleli, bez dachu nad glo- 
jest dwukrotnie wyższa, a straty wy- wą tułają się w pobliżu ruin pięknej 
rządzone przez trzęsienie ziemi prze- stolicy, wsłuchując się, czy nie słychać 
kraczają kwotę 50 miljonów dolarów. warkotu motorów lotniczych,  niosą- 

Akcję ratowniczą w pierwszych cych im ratunek, żywność i 

pociechę moralną dla wielu. W 
akcji ratowniczej  aeroplany są 
wobec zniszceznia wszelkich 
połączeń komunikacyjnych jedynym 
środkiem umożliwiającym  przedosta- 
nie się do Managui. Lotnicy amerykań 
scy nawiązali stałą łączność, dostarcza 
jąc przedewszystkiem medykamentów, 
lekarzy i żywności. Trzęsienie ziemi 
dotknęło równie ciężko najbogatszych 
jak i najbiedniejszych. Prezydent re- 

  

  

publiki Mocanda, którego pałac uległ 
całkowitemu zniszczeniu, zamieszkuje 
w namiocie, w na miotach i prowizo- 
rycznych barakach rezyduje rząd i 
przedstawiciele dyplomatyczni państw 
obcych. 

Groźny kataklizm, którego skutki 

jeszcze w całej pełni trudno określić, 
może pociągnąć za sobą jeszcze jedno 
nieszczęście, jakim iR wojna domo- 
wa. jak głoszą nadchodzące depesze 
gen. Šandino, pod którego wpływem 
znajduje się kilka okręgów górskich, 
zamierza wyruszyć do Managui, a ra- 
czej jej ruin, aby obalić rząd prezydenta 
Mocandy i ogłosić się dyktatorem. Czy 
wiadomości te odpowiadają rzeczywi- 
stości dowiemy się niebawem, narazie 
warto tylko przypomnieć, że w roku 
yubiegłym Nicaragua była terenem za- 
ciekłych walk domowych kilku grup 
politycznych. Nicaragua jako kraj znaj 
dujący się pod protektoratem Stanów 
Zjednoczonych, uzależniona jest w 
znacznym stopniu pod względem go- 
spodarczym od City nowojorskiej, i 
podobno właściwych prżyczyn wojny 
domowej, która poprzedziła dojście do 
władzy. prezydenta Mocandy. należało 
wówczas szukać nie w Managui lub o- 
kręgach górskich Nicaragui ale па> 
5-tej Avenue w New Yorku. Ile jest w 
tem prawdy, z naszego oddalenia tru 
dno osądzić, jedno jest tylko pewne, 
że bogata w zasoby mineralne Nicara- 
сча jest smakowitym kąskiem i roz- 
maity kapitał pchnie się tam aby bo- 
gactwa te eksploatować. Stąd też czę- 
sto się zdarza, iż przyczyną rewolucyj 
w Ameryce jest konkurencja gospodar 
cza poszczególnych trustów a nie ide- 
je polityczne czy socjalne Ir.
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Zakończenie rządowej akcji obniżania cen 
Ministerstwo Przemysłu i Handlu 

opublikowało następującej treści ofi- 
cjałne oświadczenie w sprawie rządo- 

wej akcji obniżania cen: 
„Rozpoczynając akcję obniżenia 

cen, Rząd wyszedł z założenia konie- 
czności przyśpieszenia i zgeneralizowa 
nia obniżenia cen artykułów przemy- 
słowych w celu zmniejszenia rozpiętoś 
ci między poziomem cen tych artyku 
„łów, a poziomem cen płodów rolnych, 
które katastrofalnie spadły i jeszcze w 
początkach br. nie zdradzały żadnej 
tendencji ku zwyżce. W obniżeńiu cen 
artykułów przemysłowych Rząd  wi- 
dział konieczność i wobec tego, że a- 
nałogiczne ceny produkcji zagranicz- 
nej kształtowały się znacznie niżej od 
cen polskich, stwarzając przez to dla 
przemysłu polskiego  niebezpieczeń- 
stwo zarówno na rynkach zbytu eks- 
portowego, jak i rynku wewnętrznego 
przez możliwości ewentualnego zwięk 
szenia importu. 

| „Prowadząc z jednej strony tę ak- 
cję zniżkową, nie zaniechał Rząd także 
wysiłku w kierunku podniesienia cen 
płodów rolnych u producenta. Ta dwu 
stronna akcja dała dodatnie wyniki, 
gdyż obecnie daje się stwierdzić popra 
wa cen płodów rolnych z tendencją ku 
dalszej zwyżce. W ten sposób więc 
nastąpiło zmniejszenie rozpiętości mię 
dzy cenami płodów rolnych, a cena- 
mi artykułów przemysłowych, do cze- 
go właśnie zmierzała akcja rządowa. 

„W pływanie na obniżkę cen artyku 
łów przemysłowych w handlu detalicz 
nym leży obecnie całkowicie w rękach 
konsumentów, którzy mają możność 
zdyskontowania obniżki cen artykułów 
przemysłowych, przeprowadzonej 
przez Rząd u źródła ich produkcji. 

„Reasumując, Ministerstwo  Prze- 
mysłu i Handlu zawiadamia, iż rząd 
w wyniku osiągniętych rezultatów u- 
znał swoją akcję w dziedzinie obniże- 
EE T-FPOYREZY DRSETOGIEOMETEYT a BIS Sa SIT CDT SS 

Sytuacja gospodarcza w opinii 
instytutu Badania Konjunktury 

” - Wytwórczość przemysłowa w lutym ulłeg 
ła dalszej redukcji jakkolwiek znacznie mniej 
szej niż w styczniu. Ogólny wskaźnik pro- 
dukcji przemysłowej obniżył się z 955 w 
styczniu do 92,3 w lutym, głównie pod wpły 
«wem gwałtownego ponadsezonowego wy- 
dobycia węgla. Wzrost liczby bezrobotnych 
w pierwszych tygodniach marca wskazuje 
na to, że proces kurczenia się produkcji 
trwał jeszcze i w marcu. 

w gałęziach produkcji dóbr wytwórczych 

dał się w lutym zauważyć dalszy silny spa- 
dek przewozów kolejowych przy zwiększa- 
jących się objawach niewypłacalności, zwła 
szcza w przemyśle metalowym. Brak powa 
żniejszych środków pieniężnych na stinan- 
sowanie ruchu budowlanego oraż ogólna sy 
tuacja gospodarcza opóźnizją rozpoczęcie 
robót sezonowych, to też bezrobocie wśród 
robotników budowlanych dotychczas się nie 
zmniejsza. Ogólne rozmiary produkcji dóbr 
«wytwórczych zmniejszyły się jednak 
sunkowo nieznacznie, a mianowicie z 92,9 w 
styczniu do 91,2 w lutym, a to dlatego, że 
spadek wytwarzania w większości gałęzi 
został w znacznej części  skompensowany 
silnym wzrostem produkcji hut żelaznych w 
związku z wykonywaniem zamówień  dła 
Ministerstwa Komunikacji oraz dla zagra- 

nicy. 
X gałęziach produkcji dóbr spożycia, roz 

miary wytwarzania uległy w lutym nieznacz 
memu zmniejszeniu (z 91.6. do 91.0). Prze- 
mysł włókienniczy według opinii Instytutu 
pod względem produkcji uległ już pewnemu 
rozszerzeniu, a mianowicie z 82,7 w stycz- WY! 
miu do 84,3 w lutym. Wzrost ten wynika 
wyłącznie ze zwiększenia się zatrudnienia w 
przędzalniach, wskutek wzmożonego zbytu 
przędzy dla małych zakładów, nieobjętych 
statystyką stanu zatrudnienia, co świadczy 
o tem, jż rzeczywisty wzrost produkcji w 
przemyśle włókienniczym był w lutym za- 
DE większy niż wykazuje statystyka. 
tosunkowo niski i obniżający się 'w dal- 

szym ciągu odsetek protestów wekslowych 
E gałęzi włókienniczej zapowiada pewne 

bólepszenie się sytuacji w tej gałęzi. Wzrost 
produkcji w przemyśle włókienniczym został 
z nadwyżką skompensowany przez silny 
spadek wytwórczości w innych  pomniej 
szych gałęziach produkcji dóbr spożycia, 

zwłaszcza w przemysłach skórnym i odzie- 
żowym, w których rozmiary produkcji były 
dotychczas utrzymywane na zbyt wysokim 
poziomie w stosunku do silnie ograniczonej 
pojemności rynku. 

Położenie rolnictwa doznało w drugiej 
połowie lutego i w pierwszej połowie marca 
pewnej nieznacznej poprawy, dzięki podnie 
sieniu się cen zbóż i trzody chlewnej. 

Sytuacja na rynku pienieżnym nie uleg- 
ła w lutym pogorszeniu. Dalszy spadek wkła 
dów w bankach nie wywołał zwiększenia 
się ciasnoty dzięki liberalnej polityce Banku 
Polskiego oraz wskutek zmniejszenia się za 
potrzehowania kredytów w związku ze 
zmniejszeniem się obrotów. Stosunkowo Sil 
ny wzrost wkładów w kasach oszczędności 
(25 milionów złotych w ciagu miesiąca) na- 
leży traktować jako zjawisko związane Z 
powstrzymaniem się ludności od dokonywa- 
nia zakupów. i 2 

W konjunkturze šwiatowei sa juž pewne 
słabe zresztą oznaki, zapowiadające złago- 
dzenie depresji Cenv artykułów rynku świa 
towego, prócz niektórvch albo przestały spa 
dać, albo nawet ujawniły tendencję wzrostu. 
Na giełdach poprawa kursów jest niemal 
powszechna: można to uważać za zapowiedź 
zakończenia kryzysu zaufania, w krajach, w 
których była przedtem silna ucieczka kapi- 
tału, rozpoczał się proces repatriacii: płvn- 
ność na rvnku pieniężnym, prócz Niemiec, 
jest niezwykle wielka, wzmogło się znacz- 
nie oferowanie kapitału krótkoterminowego; 
istnieja już newne zaczątki poprawy na ryn 
ku lokat długoterminowych. 
+ „Te jaskółki „lepszej przyszłości" są jed 
nik jeszcze bardzo słabe i iak sam In- 

stytut Gospodarczy zastrzega się w swych 
enuncjaciach. poprawa koniunktury zazna- 
czy się wtedv, kiedy istniejąca płvnność na 
rynku nienieżnym (kredvt  krótkotermino- 
wy) przeniesie się na rynek kredytów długo- 

terminowych. й 

  

  

Przy cierpieniach Serca i zwapnieniu 
naczyń, skłonności do udaru i ataków apo- 
płektycznych, naturalna woda gorzka „Fran- 
ciszka - Józefa" zanewnia łagodne wypróż- 
nienie bez nadwyrężania się. Żądać w apte- 

kach. 36928—0 
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nia cen artykułów przemysłowych za 
ukończoną. 

W oświadczeniu oficjalnem Mini- 
sterstwa Przemysłu i Handlu przyto- 
czonę są zestawienia dotyczące zniżki 
cen szeregu artykułów za okres od dn. 
1 stycznia do dnia 28 marca rb. 
Według poszczególnych artykułów 

zniżka cen kształtowała się następują- 
co: 

artykuły spożywcze od 10 do 37,5% 

artykuły włokien. i konfekcja „ 4 „26 , 
artykuły apteczne STAJE 
artykuły perfumeryjno- 

kosmetyczne „ 8 „25 , 
artykuły różne (naczy- 

me ras) 3 203/183 
papier drukowy 5a 
nawozy sztuczne „14,23 » 
cement załeżnie od wagi Alės Ads 
węgiel In 5 » 
żelazo 3,06, 

nafta 3 „ 
benzyna 35, 

SPRAWA ZJAZDU KUPIECKIEGO 
W WILNIE. 

W związku z ukazaniem się w 
prasie wiłeńskiej komunikatu, że dnia 
26 b. m. odbędzie się w Wilnie zjazd 
organizacyj kupiectwa Województwa 
Wileńskiego wraz z udziałem delega- 
tów województw: nowogródzkiego, 
poleskiego i białostockiego, Stowarzw 
szenie Kupców i Przemysłowców 
Chrześcijan w Wilnie powiadamia, iż 
udziału w tym zjeździe nie bierze i 
wogóle nic t o tym zjeździe nie wie. 

ETESREPEORTY EGO KE RTEDZEA TORREYTOOPOOEZEZEO 

Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unj! Kościelnej na Litwie 
I Białorusi—szkice historyczne zł. 6-— 

Uwaga: Książkę tę w okresie ta- 
niego tygodnia ksiażki- od 21 
marca do 4 kwielnia można 
nabyć we wszystkich wileń- 
skich księgarniach po cenie 
zł. 4.00 za egz. 

Placyd Jankowski (John of Руса!р) — 
życie i twórczość —. „ zt1 

Bez steru i busoli (Sylwetka 
x prof. Michała Bobrowskiego) 

Ostatnie lata Alurrn:tu Pa- 
pliesklego w Wiinie . 0.60 

„Żyrowice—łask krynice . _ 0.50 
Pierwsze trudy i walki wi- 

leńskich kolejarzy . „ 0.80 

Požyteczne tablice 
rachunkowe 

Celem ułatwienia procedury rachunkowej 
zwłaszcza w odniesieniu do mnożenia i dzie 
lenia większych liczb, jaka to czynność zaj 
muje dużo czasu, a pozatem wymaga wy- 
tężonej uwagi, — szukano najrozmaitszych 
sposobów mniej lub więcej osiągających za 
sadniczy cel. ldeałnem rozwiązaniem zada- 
nia jest arytmometr. Z racji wysokiej ceny 
maszyna rachunkowa jest jednak niedostęp 
na ogółowi. Ucząca się młodzież nie korzy- 
sta z niej wogóle. Coprawda, są tablice mno 
żenia, upraszczające procedurę rachunkową. 
Temniemniej w tych tablicach proces mno- 
żenia nie został całkowicie usunięty. 

W świeżo wydanych  „Tablicach goto- 
ch iloczynów liczb dowolnych" studenta 

Politechniki Warszawskiej .p. Józefa Zgier- 
skiego (Wilno, 1931, nakładem autora, druk 
je 2 Bdzkiego) dia otrzymania iloczynu 
trzeba posiłkować się wyłącznie sumowa- 
niem, co jest czynnością niewątpliwie i łat 
wiejszą i nie absorbującą tyle uwagi, jak 
przy mnożeniu. Już po kilku razach szuka- 
nia iloczynu, nabiera się dostatecznej wpra 
wy, która decydująco stwierdza pożytecz- 
ność tablic p. Zgierskiego pod względem 
zaoszczędzenia czasu i uwagi. Z tablic ko- 
rzystać można również i przy dzieleniu. 

Ujemną stroną tablic (co zresztą przy- 
znaje sam autor w przedmowie) stanowi 
to, że wąskie paseczki numeracji wymaga- 
ja dużej ostrożności przy układaniu, — ina- 
czej załamują się i zakręcają. Abstrahując 
od tego, tablice p.  Zgierskiego posiadają 
niewątpliwie większe praktyczne walory, niż 
dotąd znajdujące się w użyciu. H. 
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„Tęcza Nr. 14. Wczorajszą notatkę recen 

zyjną rozpocząłem słowami: „Numer Wieł- 
kanocny". Zecer, widocznie niezadowolony 
z, tegorocznej Wiełkiejnocy, złożył: „Numer 
nieciekawy". Korektor, podzielajacy“ zapa- 
trywanie się zecera, puścił do druku tak 
zmienione zdanie. Ofiarą padł recenzent, 
który nie wypowiadał takiej opinji, no i 
Bogu ducha winna „Tęcza”. 

—— 

SPORT 
— Walne Zgromadzenie Wil. T-wa Włoś- 

larskiego. W niedzielę dnia 19 kwietnia r. b. 
o godz. 16-tej, we własnym lokalu (ul Mic- 
kiewicza 15) odbędzie się doroczne ogólne 
zgromadzenie członków Wil. Tow. Wioślar 
skiego, z następującym porządkiem dnia: 

1) Zagajenie zebrania i wybór przewod 
niczącego, 2) zatwierdzenie protokułu z po- 
przedniego ogólnego zebrania. 3) sprawo- 
zdanie zarządu i komisji rewizyjnej za rok 
1930. 4) uchwalenie budżetu na rok 1931. 
5) sprawa budowy nowej przystani. 6) wy 
bór nowych członków zarządu i komisji re 
wizyjnej na miejsce ustępujących. 7) wołne 
wnioski. 

Na mocy par. 27 statutu Towarzystwa 
ogólne zgromadzenie jest prawomocne w 
perwszym terminie, bez wzgłędu na ilość 
członków. 4 

| Głucho, pusto, szaro. Mijamy 
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Organizatora ucieczki więźniów 
— Łukjanowa ujęto wczoraj rano 

W MELINIE ZŁODZIEJSKIEJ PRZY UL. LWOWSKIEJ 65. 

Organizator ucieczki z więzienia wojskowego na Antokolu Aleksy 
Łukjanow niedługo cieszył się wolnością, bowiem już wczoraj rano znalazł 
się zpowrotem za kratami. : 

Aresztowano go w mieszkaniu 
skiej 65, w chwili, gdy siedział przy 
policji. 

paserki Borejterowej przy ul. Lwow- 
śniadaniu, niespodziewając się wizyty 

W momencie, gdy funkcjonarjusze policji wpadli do mieszkania Borej- 
terowej, Łukjanow rzucił się do okna, lecz widząc cały dom okrążony przez 
wywiadowców, z rewolwerami gotowemi do strzałów, zrezygnował z uciecz- 
ki i już bez oporu dał się zakuć w kajdany. 

Z zachowaniem środków ostrożności ujętego przestępcę odwieziono 
pod silną eskortą do komendy policji. Badany w sprawie zorganizowania 
ucieczki z więzienia, Łukjanow odmawia wszelkich zeznań i niechce wydać 
tych, którzy dostarczyli mu niezbędnych piłek do przepiłowania krat.. Co 
się zaś tyczy zbiegłych wraz z nim nowych dwóch jego współtowarzyszy 
z celi, dezerterów Bołtucia i Pogełmana, Łukjanow twierdzi, 
staniu się z więzienia wymienieni udali się do jakiejś meliny, 

że po wydo- 
całkiem mu 

nieznanej. by następnie wyjechać z Wilna. 
W chwili zauważenia ncieczki, połicja, jak już podawaliśmy wczoraj, 

zorganizowała obławę na mieście, a ponadto do więzienia wysłano psa po- 
licyjnego, który jednak stracił Ślad nad brzegiem Wilii, bowiem zbiegowie 
w pobliżu więzienia przedostali się na drugą stronę rzeki. 

Pierwsze trzy dni zużyto na bczowocne obserwacje i wywiady i dopie- 
ro wczoraj otrzymano informacje co do miejsca ukrywania się Łukjanowa. 

Momentalnie zorganizowano cały oddział policji mundurowej i śled- 
czej i udano się pod wskazany adres. Teren koło domu Borejterowej był 
bardzo niewygodny do obsadzenia, mimo to policji udało się dostać pod 
melinę Łukjanowa i bez zwrócenia uwagi -wkroczyć do mieszkania. 

Za kompanami unieszkodliwionego opryszka, pościg trwa i policja jest 
na ich tropie. 

PREZTTNIOONETTPSTWA.   

REZUREKCJA W WIĘZIENIU NA ŁUKISZKACH 
Rezurekcja w kaplicy więziennej. 
Zimnym rankiem niedzielnym, ko- 

rzystając z zezwolenia władz kołatali- 
śmy do bram więziennych. 

W kancelarji wita nas, honory do- 
mu czyniący, pomocnik naczelnika wię 
zienia p. Władysław Szumski. 

Po chwili powiadomieni o przyby- 
ciu księdza kapelana (jest nim obecnie 
wikarjusz parafji św. Jakóba ks. Bol- 
bis) — idziemy do kaplicy. 

Poprzedza nas dyżurujący starszy 
dozorca (stary fachowiec, przed woj- 
ną jeszcze był dozorcą więzienia w 
Rydze) z pękiem ogromnych kluczy. 
Kolejno odmyka ciężkie drzwi, potem 
jakieś kraty, znów drzwi. 

Wchodzimy do kaplicy. 
Nawy główne zapełnia szara masa 

modlących się więźniów. Stoją jeden 
przy drugim, jednakowo ubrani, ostrzy 
żeni, bladzi, bezbarwni. 

Z boku tuż przy presbiterjum garst 
ka więźniów w „cywilnych*  ubra- 
niach. 

-— Inteligencja nasza, oczekująca 
na rozprawy sadowe — szeptem infor 
muje p. nacz. Szumski. 

Przyglądamy się uważniej. Mój Bo- 
że! Różni ludzie. Z różnych środowisk. 
Pisało się kiedyś o ich przestępstwach. 

Niektórzy odwracają głowy — nie 
chcą być poznani. 

Kobiety zajmują miejsca na chó- 
rach, tam też doskonały (jak się na- 
stępnie okazało) chór męski prowadzo 
ny przez jednego z więźniów —, kołe- 
jarza z zawodu. 

Rozpoczyna się nabożeństwo, po- 
przedzone procesją dookoła kaplicy. 

Na szarych twarzach modlących 
sie widać skupienie. 

Chyla się kornie głowy przed Maje- 
statem Stwórcy. Wielu pojednało się 
wczoraj z Bogiem przez Komunie Św. 
inni dziś dostąpią tej łaski, modlą się 
więc żarliwie. 

Do Komunji Św. przystępuje kilka- 
dziesiąt osób. Jest kilka kobiet, trzech 
funkcjonarjuszów dozoru więziennego. 
Klęcza obok więźniów, zrównani jed- 
ną myślą, jedną radością... 

Ksiądz kapelan wygłasza kazanie. 
Mówi o walce dobrego ze złem, o 

niewątpliwem zwycięstwie dobra j o 
tem, że nawet w murach więziennych 
można mieć radosne, podniosłe chwi- 
le. Trzeba tylko mieć mocne postano- 
wienie poprawy i ufność w przemożną 
łaskę Bożą. Złe czyny nigdy nie prze- 
chodzą bezkarnie, trzeba więc cierpieć 
w pokorze, jak cierpiał Chrystus za 
wszystkich. 

Obserwujemy modlących się. Wszy 
scy słuchają w głębokiem skupieniu. 
U niejednego łza szkli się na rzęsach, 
ten i ów wzdycha ciężko, z chórów 
dolatuje cichy szloch kobiecy. 

* + * 

Wychodzimy z kaplicy na korytarz. 
jedne 

drzwi (te też zamknięte na klucz) i 
znajdujemy się niejako w centrum wię 
zienia. Centrum, od którego wachla- 
rzem rozchodzą się. długie korytarze. 

Tu była kiedyś kaplica katolicka 
(za czasów rządów rosyjskich obecna 
kaplica była „czasownią“ prawosta- 
wną). Dziś pozostał tylko ołtarz. U 
góry obraz Matki Boskiej Ostrobram- 
skiej. 

Jaśniej tu ; weselej. 
Wchodzimy do jednego z koryta- 

rzy. Parter i trzy piętra połączone że- 
taznemi schodami. Widać postacie peł 
niących służbę dozorców. 

Długi szereg ciemnych drzwi. 
Co jest za niemi? Kto i za jakie wi- 

ny pokutuje? 
Pan nacz. Szumski odgadując widać 

nasze myśli — każe otworzyć je- 
dną z cel, niestety — pustą. 

Maleńki sklepiony pokoik, raczej 
pokoiczek. Jasno tu i bardzo czysto. 
Waskie łóżko z materacem, koc, coś w 
rodzaju stolika, stołek i... t.zw. „para- 
szka”. Umieszczone wysoko okienko 
przepuszcza sporo światła. 

Można powiedzieć, że schludnie tu. 
Jeżeli wszystkie takie czyste, to dopra 
wdy nie pozostaje nic do życzenia.. 

— llu lokatorów macie panowie о- 
becnie w więzieniu? 

— Dziś mamy 1154 więźniów, a w 
tej liczbie 211 kobiet oraz kilkoro dzie 
ci (biedne maleństwa). 

Takie przeludnienie, a jednak są ce 
le puste, powraca uporczywie poprze- 
dnia myśl. 

— Jacyż to są przestępcy: polity- 
czni, kryminalni, długo, czy krótko - 
terminowi, kontynujemy rozmowę — 
są zapewnie skazani na śmierć i oc%- 
kujący na apelacje, kasacje? 

— Są różni. Wszyscy są posegre- 
gowani. W jednym skrzydle są np. о- 
czekujący na rozprawę sądową, w in- 
nym skazani już na ciężkie więzienie, 
tam znów polityczni (ci są w oddziel 
nym pawilonie). Staramy się aby w ce 
lach siedzieli ludzie odpowiadający so 
bie skalą inteligencji. 

Skazanych na karę śmierci mamy 
obecnie kilku. Oczekują na uprawomoc 
nienie się wyroków lub zmianę ich. 

Głośny kompan osławionego Rysia 
Piotr Szałkowski oraz morderca wła» 
snej babki B. Kołodzin uniknęli śmier< 
ci. Zamieniono im tę karę na bezter- 
minowe więzienie. 

Nasz szanowny informator staran- 
nie unika personalji. Mówi o więźniach 
bezimiennie, mimo to rezykujemy py- 
tanie. 

— A czy były już w więzieniu wy 
konane wyroki śmierci? 

-—Tylko jeden. Powieszony został 
zabójca rodziny Masłowskich - Aziu- 
łewicz. Był to dziwnie cichy į spokoj- 
ny więzień. 

Przed egzekucją modlił się całą noc 
i spowiadał długo. 

Zresztą nie będziemy poruszali tak 
smutnych tematów w dniu dzisiejszym 
Dobrze? 

— Cóż robić! Dobrze. 
Idziemy do szpitala. Po drodze spo 

tykamy drugiego pomocnika naczelni- 
ka więzienia p. Al. Wojtalika, który 
przyłącza się do nas. Wychodzimy z 
gmachu ' głównego, / przechodzimy 
przez dziedziniec, zajęty kopcami z 
kartoflami i przekroczywszy zamknię- 
tą furtę znajdujemy się na terenie szpi 
tala więziennego Pracuje tu stale czte 
rech lekarzy, dentysta oraz kilku fel- 
czerów. 

Pacjentów nie brak. 
Same warunki więzienne sprzyja- 

ją rozwijaniu się starych, przedaw- 
nionych chorób, a niezależnie od tego 
wielu więźniów „wykorzystuje* swój 
pobyt aby poddać się operacji lub wy 
reperować zęby. 

Tak samo jak zresztą i w całym 
gmachu więziennym panuje tu wzoro- 
wa Czystość. 

Sala operacyjna i gabinet dentysty 
czny aż lśnią. "2.09 

Gruźlicy mają swój niewielki pawi 
lon, chorzy wewnętrznie — oddzielne 
sale. 

W rozmowie zwracamy uwagę na 
czystość. Niełatwe to zadanie utrzy- 
mać w takim stanie taki ogromny 
gmach. 

, — Przed kilku tygodniami — mó- 
wi p. nacz. Szumski, zwiedził nasze 
więzienie ks. A. Jastroch, kapelan wię- 
zienia amerykańskiego dla marynarzy. 

Był mile ździwiony i zachwycony. 
Twierdził, że wielkie więzienia w Ame 
ryce, jakkołwiek urządzone według naj 
nowszych zasad penitencjarnych nie 
mogłyby się pochlubić taką czystością. 
Spostrzeżenie te zapisał w księdze pa 
miątkowej. 

Idziemy dalej. Przy ogromnych ku- 
chniach krząta się kilku więźniów- ku- 
charzy. / 

W białych fartuchach i czapeczkach, 
zupełnie jak u George'a lub „Macieja”. 

— (Co będzie na obiad? 
— Zupa ryżowa i kotlety. 

Pachnie wcale przyjemnie. Zupa 
gęsta, a kotlety, które właśnie gotuje 
(tak, gotuje jak pączki, a nie smarzy) 
jeden z kucharzy wcale okazałych roz- 
miarów. 

Może to tylko raz w rok koło 
Wielkanocy? 

Obchodzimy cały gmach więzien-   

    

   
    

   

  

Ś. 
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EMILJA 

Nie o tym Dawidzie 
rzecz idzie 

Uroczystošci doroczne, w szczegėl 
ności zaś święta Bożego Narodzenia i 
Wielkiejnocy, dla wielu wydawnictw 
są czasem popisu sentymentem religij- 
nym. Nie zawsze wszelako artykuły, 
wiersze i rysunki świąteczne są zgod- 
ne z prawdą religijną; natomiast dosyć 
często są one świadectwem przeraźli- 
wej nieznajomości małego podręczni- 
ka do nauki zasad wiary i obrzędów 
kościelnych. 

Przypadkowo wpadł mi do rąk 
„Dziennik Bialostocki“ z dn. 2 kwiet- 
nia rb. Na pierwszej stronicy widzimy 
rysunek p.t. „W wielki czwartek”. Na 
tym obrazku mamy kapłana, przybra- 
nego w albę i kapę, otoczonego duch? 
wieństwem, ministrantami i gromadką 
wiernych. U dołu napis wyjašniają- 
cy: „Tradycyjne wielkoczwartkowe 
święcenie ognia i wody w jednym z 
kościołów warszawskich. 

Każdy katolik, nawet bardzo mało 
religijnie wykształcony, wie, że w Wieł 
ki czwartek, w żadnym kościele nie 
poświęca się ani ognia, ani wody. W 
dniu tym obchodzi się pamiątka usta- 
nowienia Najśw. Sakramentu w czasie 
Wieczerzy Pańskiej. Ogień zaś i wo- 
da, nie ze zwyczaju, lecz z przepisu 
liturgicznego, poświęca. się w Wiel- 
ką Sobotę. I to właśnie widzimy na o- 
brazku wspomnianym. 

Omyłki zdarzają się w wydawni- 
ctwach najświetniejszych i najpoważ- 
niejszych. W danym zdarzeniu błąd 
wypłynął z bezmyślności religijnej. 
„Dziennik Białostocki* jest pismem 
popularnem dla kół niekrytycznych; z 
tego więc powodu ma podwójny obo- 
wiązek: szanować swoich czytelników 
iw błąd ich nie wprowadzać. Są to 
podstawowe wymagania działalności 
oświatowej. 3 

X. Michał Rutkowski. 

* po długich 1 cię k'ch cierpieniach, opstrzon* Ś:. Sakramentami, zmarła 
w dniu 8 kvie nia 1931 roku w wieku lot 66 

Eksportacja z .łok z domu ź łoby Ar.h-nielska 1—9, 
kwietnia o godz. 9 do Kościcła Serca Jezusoweg . 

Pog' zeb w tymż- dniu o godz. 11-ej na cmen arz Rossa, 
O czem zawiadami ją pogrążeni w g ębokim smutku 

P. 

ESKICH 

OPACKA 
odbędzie się 10 

Tórka, synowie, synowe I zięć 

      

RADJO WILENSKIE 
CZWARTEK, DNIA 9 KWIETNIA 1931 R. 

12.5 — 12.50: Muzyka taneczna (| ). 
14 — 14.20: „Kąck dla Pań* RE 

szawy. 
14.40 — 15.10: Odczyty dla maturz: 
15.50 — 16.10: „Na słowiańskiej Rivie- 

rze" — wygłosi z Warszawy W. Rogowicz. 

  

16.10 — 16.15: Komunikat dla żeglugi. 
16.20 — 17.15: Koncert symfoniczny 

(płyty). Utwory Beethovena. Słowo wstęp- 
ne prof. Michała Józefowicza. 1. Uwertura 
— „Leonora“ Nr. 3, 2. Symfonja V-ta, 
c-mall. 

17.15 — 17.40: „Jak użytkować porę łet- 
nią dla zdrowia” — odczyt ze Lwowa. 

17.45 — 18.45: Koncert muzyki żydow- 
Si Wykona chór wielkiej synagogi w 

ilnie. 

18.45 — 19: Komunikat Akad. Koła Mi- | 
syjnego. 

19 — 19.20: „Co się dzieje w Wilnie“ 
— pogadankę wygłosi prof. M. Limanowski. 

19.20 
dzieży Polskiej. # 

19.30 — 19.35: Komunikat sportowy. 
20 — 20.15: „24 godziny dookola SWR: 

ta“ — feljeton wygłosi B. hr. du _Plessix, 
20.15 — 20.30: Pogadanka o Finlandfi. 
20.30 — 21.45: Koncert narodowościowy 

finlandzki z Warszawy 
21.45 — 22.30 Słuchowisko z Warszawy. 
22.30 — 24: Komunikaty i muzyka ta- 

neczna z Warszawy. 

  

KRONI 
CZWARTEK 

     
Dziś Q | W.s.g 4 m. 38 
Marji 
jut'o Z. s. g. 6 m. 03 

  

     Eze hiela 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU, METEORO- 
LOGJI U. 5. B. W WILNIE. 

z dnia 8. IV 31 « 
Ciśnienie średnie w mm 759 

Temperatura średnia — 2 
Temperatura najwyższa -|- 1 
Temperatura najniższa — 4 

Opad w mm — 0,5 

Wiatr: zachodni 

Tendencja: wzrost 

Uwagi: półpochm., śnieg 

   

URZĘDOWA 
. — Audjencje u. p. wojewody. Woj. Kir- 

tiklis przyjął w dniu 8 b. m. JE arcybisku- 
pa prawosławnego Teodozjusza, następnie 
prezesa Izby Przemysłowo - Handlowej Ru- 
cińskiego i radcę tej Izby Kinkulkina w 
sprawach cen mąki , starostę Suszyńskiego 
w sprawach powiatu i delegację akademi- 
ckiego związku sportowego w sprawie wy- 
cieczki łodziami do Francji. 

— W sprawie rzekraczania gramcy 
polsko - czechosłowackiej. Min. Spr. Wewn. 
nadesłało do urzędu wojewódzkiego okól- 
nik, w którym zwraca uwagę, że szereg 0- 
sób, uchyłających się od służby wojskowej, 
bądź też zamierzających wyjechać na dłuż 
Szy czas zagranicę, zaopatruje się w prze- 
pustki turystyczne, wydawane na podstawie 
konwencji połsko - czeskosłowackiej i prze- 
kracza na obszarze Czechosłowacji granicę 
t. zw. „pasa turystycznego”. й 

W związku z tem ministerstwo połeciło, 
aby władze administracji ogólnej w wątpli- 
wych wypadkach zasięgały przy wydawaniu 
przepustek turystycznych opinji o osobach, 
ubiegających się o ich otrzymanie. 

ERRZROSIETZENE Z PETTER YCECIĘTOORECCH 

ny dookoła, przechodzimy przez szereg 
małych, trójkątnych dzie: '' ców— miej 
sce spaceru więźniów. 

Przedziela je wysoki mur. 
zamknięte na klucz. 

W pierwszym już spotykamy gru 
pę spacerujących. Suną parami dokoła 
na deptaku. Obok czuwa dozorca. Pa 
da komenda: Baczność, czapki zdjąć. 

Wszyscy wykonują rozkaz momen 
talnie, a na dany znak nakrywają gło- 
wy. 

W następnym dziedzińcu politycz- 
Grupa wyrostków żydów. * . ; 
Na zakończenie zwiedzamy jeszcze 

kapliczkę prawosławną. Słynnych już 
warsztatów tkackich (zatrudniają 
one 75 więźniów i wyrabiają materja- 
ły do użytku więziennictwa) i stolar- 
skich nie zwiedzamy. Święto, a poza- 
tem panowie Szumski i Wojtalik mają 
jeszcze zbiórkę personelu. 

Zresztą wszystko co można 
zobaczyć, zobaczyliśmy. ‚ 

Żegnamy się dziękując za informa- 
cje i wychodzimy. z 

Jeszcze jeden zgrzyt zamku i je- 
steśmy na ulicy. 

Słońce poranne rzuca nieśmiałe 
promienie. Jasno tu i wesoło. Inny 
świat. W.T. 

Furtki 

ni. 

było 

WOJSKOWA 
— Baczność oficerowie rezerwy! Zwią- | 

zek Oficerów Rezerwy — Koło Wileńskie 
wzywa swoich członków oficerów 
związanych służbą. cywilną z urzędami ak : 
stwowemi, ewentualnie Monopolem Spirytu- | 

Tytoniowym lub innemi, o stawie- sowym, 
w przeciągu dni najbliższych w Ю- nie si 

kału Ż 
dzy godz. 18 — 20. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Doroczne Wałne Zgromadzenie Kura- 

torjum nad Ociemniałymi w Wilnie odbędzie 
dzie się dnia 23 kwietnia w małej sali kon- 
ferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego o godz. 
19 i w drugim terminie o godzinie 20-tej 

Porządek dzienny: 1) Sprawozdanie za- 
rządu i komisji rewizyjnej. 2) Wybory człon 
ków do zarządu i do komisji rewizyjnej. 3) 
Wołne wnioski. 

Osobne zaproszenia rozsyłdne nie będą. | 

BALE I ZABAWY 
— Przypominamy uprzejmie, że już dziś 

dn. 9 kwietnia w salonach hoteju Georges“a 
o godz. 21-ej odbędzie się tradycyjne pół 4 
czarnej“ Akademickich Kėt Wilnian w War- 
szawie, Poznaniu i Lwowie. 

RÓŻNE 
— Śnieżyca ósmego kwietnia. Wczoraj, | 

w godzinach popołudniowych przeszła nad 
Wilnem zamieć śnieżna, trwająca kilka go- | 

dzin. 

Obfity śnieg zasłał ulice, a ostry, zimny tų 
wiatr (szybkość wiatru dochodziła do 12 
mtr. na sekundę), sprawił, że powłoka śnież 
na utrzymała się tak, że wieczorem dozorcy 

musieli zeskrobywać stwardniały śnieg z 
chodników. Wieczorem wiatr ustał prawie 
zupełnie. 

Jak doniosła prasa stołeczna, w okolicy 

777 (dalszy ciąg kromikl na stronie 4-ej) 

HISTORYJKA W OBRAZKACH 
PAN CIERPIAŁŁO ZE SNIPISZEK 

(Ciąg dalszy) 

  

    

  

    

   

Kiedy dziad sługtwał w armji, 
Ma dowiedzieć się co tchu. 
Trzeba zdobyć cenne dane, 
Sunie więc do PKU. 

  

  

  
  

      
Tu pan sierżant się rozgniewa. 
Krzyknie niby dziki zwierz. 
— Patrz tablica napisana, 

Tajemnicy wojska strzeż. 

KA 

wiązku (ul. Mickiewicza 13) pomię- 

— 19.30: Komunikat Związku Mio | 
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krzykiem rzucił się na dwóch przyja- 
ciół: 

4 

Straszna śmierć ułanów pod zwałami 
usuwającej się ziemi 

TRAGICZNY WYPADEK NA DRODZE POD BEREZWECZEM 

W gminie Głębockiej na szlaku Maszlakowo-Berezwecz kilku ułanów 23. pulku 

wopało piasek nie zabezpieczywszy poprzednio nasypów. Pod ciężarem górnych warstw 

ziemia obsypała się grzebiąc trzech ułanów. Na alarm, przybył na miejsce katastrofy 
większy oddział żołnierzy. Z pod ziemi i śniegu wydobyto: dwóch ułanów, Lemań- 
skiego i Borkowskiego już martwych. Trzeciego udało się odratować. 
  

  

Warszawy widziano już bociany, a podczas 
astatnich dni słonecznych słychać było w 
polu śpiew skowronka. 

Ukazały się też biedronki i inne owady, 
pokazujące się na wiosnę. 

We wtorek jednak i tam spadł śnieg. 
Jak widać wiosna kalendarzowa nie od- 

strasza ostatnich, uporczywych podmuchów 
zimy i kto wie, jak długo jeszcze tulić się 

będziemy w futra. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś w 
dałszym ciągu pełna napięcia tragicznego, 
BA sztuka L. Andrejewa „Ten, którego 

iją po twarzy”. Publiczność oklaskuje co- 
dziennie świetną grę zespołu z dyr. Zelwe 
rowiczem na czełe. ь 

— Najbliższa premjera. Najbliższą prem- 
na Pohulance będzie ostatnia nowość, 

sensacyjna powieść sceniczna: Leo Lentz' a, 
podług J. O. Carding“a „W noc ze środy 
na czwartek” w reżyserji R. Wasilewskiego. 
Do sztuki tej przygotowano nową efektow- 
ną wystawę 1 

— Teatr miejski w „Lutni“. Dziš o godz. 
8-ej „Koniec i początek* doskonała, pełna 
humoru komedja M. Maszyńskiego, w šwiet 
nej obsadzie premjerowej, którą stanowią: 
H. Dunin = Rychłowska, I. Jasińska - Det 
kowska, C. Szurszewska, J. Łubiakowski, 
M. Wyrzykowski oraz K. Wyrwicz - Wich 
rowski, który sztukę tę wyreżyserował. 

— Występ taneczny L Sawinej-Dolskiej. 
W najbliższą. niedzielę dn. 12-go b. m. o 
godz. 3 m 30 w teatrze „Lutnia* odbędzie 
się arcyciekawy występ wybitnej tancerki 
Larisy Sawinej - Dolskiej, z zespołem kił- 
kadziesięciu uczenic. Osoba wykonawczyni, 
bogaty program, oraz wysoce artystyczne 
wykonanie sprawiają, że występy p. Sawinej 
Dolskiej cieszą się w Wilnie wielkiem po- 
wodzeniem. Ceny miejsc od 50 gr. || 

— wieczór pieśni Wiktora Chenkina w 
teatrze  ,Lutnia'. Znakomity piosenkarz, 
wszechświatowej sławy artysta, filar teatru 
„Niebieski ptak”, wystąpi w Wilnie w ob- 
gatym programie, dającym możność ocenie- 
nia całej rozległej skali jego talentu. 

Świetny artysta wykona pieśni błazna, 
piosenki stylowe, icharakterystyczne, ludo- 
we i t. d. Bogate kostjumy, oraz oryginal- 
na charakteryzacja dodają barwności wystę 
powi znakomitego artysty. 

Zainteresowanie olbrzymie. 
"Pozostałe bilety w kasie zamawiań ой 11 

w. 

— ,Sztuba* jako przedstawienie popo- 
ładniowe w teatrze na Pohulance. Doskona- 
ła sztuka K. Leczyckiego „Sztuba* ukaże 
się w niedzielę o godz. 3 m. 30 po cenach 
zmiżonych w teatrze na Pohulance. Aktual- 
ność poruszanych w sztuce zagadnień oraz 

soce artystyczne wykonanie zapewniają 
„Sztubie* długotrwałe powodzenie. 

— Występy ' rosyjskiego teatru drama- 
tycznego z R. Znakomity zespół rosyj- 
skiego teatru dramatycznego z Rygi rozpo- 
czyna 24-go b. m. szereg gościnnych wy- 
stępów, które odbędą się w teatrze „Lutnia" 
W repertuarze: „Miłość starcza”, „Biala 
gwardia", „Las*, „Dobra wróżka” i „Wieca 
ne pióro”. 

— Występy A. Zelwerowicza w Warsza 
wie. Dyrekcja teatrów miejskich w Warsza 
wie pozyskała na szereg występów gościn- 
nych: A. Zelwerowicza, dyrektora teatrów 
miejskich ZASP w Wilnie. 

Dyr. Zelwerowicz występować będzie w 
Warszawie w sztuce Molnara „Raz, dwa 
trzy". Występy rozpoczną się w połowie ma 
ja—. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Lotnik 
Hollywood — Niebieski motyl. 

Casino — Naszyjnik królowej. 
Helios — Odwieczna pieśń 

Casino — Pochodnia. 

Pan -— Ofiarna noc. 

Stylowy — Moralność Pani Dulskiej. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
Syn przodownika policji 

postrzelił brata. Manipulując re- 
wolwerem spowodował wystrzał 3-letni syn 
przodownika P.P. Sandlera (Krzywa 23) i 
postrzelił niebezpiecznie swego starszego 
brata 11-letniego Zygmunta. 

— Rakarz miejski zatruł się alkoholem. 
W bramie przy ul. Nowogródzkiej 111 padł 

wskutek zatrucia alkoholem rakarz miejski 

(hycel) Wacław Płaszewski. 

Ofiarę zgubnego nałogu przewieziono do 

szpitala żydowskiego. 

— Samobójstwo handla - 
rz.a. Drzewiecki Piotr, handlarz z 
zawodu, (Tyzenhauzowska 6) wy- 
strzałem z rewolweru w prawą skroń 
pozbawił się życia. Zwłoki zabezpie- 
czono do decyzji władz prokurator- 
skich. 

— Napił się esencji octowej. Płaszczew 
ski Wacław (Piłsudskiego 54) w bramie 
domu przy ul. Nówogródzkiej w celu pozba 
wienia się życia wypił esencji octowej. Po- 
gotowie Ratunkowe odwiozło desperata w 
stanie niezagrażającym życiu do szpitala 
Żydowskiego. 

— Duży pożar. We wsi Kowałonki 
powiatu dziśnieńskiego powstał pożar, przy 
czem pastwą płomieni padły cztery domy, 
13 stodół, 4 chlewy, 3 warzywnie, jeden 
spichrz oraz wiele inwentarza. Straty wyno 
szą 22 tys. zł. 

— Ładne porządecz.k.i. Na 
przechodzącą chodnikiem  Mikulewi- 
czównę Michalinę (Zawalna 57)) z 
dachu domu nr. 55 przy ul. Zawalnej 
spadła bryła zmarżniętego śniegu, 
wskutek czego Mikulewiczówna dozna 
ła lekkiego uszkodzenia ciałą oraz wy 
bicia zęba. Pogotowie Ratunkowe po 
udzieleniu pomocy odwiozło Mikułewi 
czównę do mieszkania. 

— Powiesił się 50 - letni chłop. 
We wsi Ogrodniki powiatu mołodec- 
kiego powiesił się Szynko Aleksander 
lat 50, wskutek nieporozumień domo- 
wych. 

— Służąca złodziejką. W dniu 7 b. m. 
Szapiro Mina (Kalwaryjska 41) skonstato- 
wała, że skradziono jej z niezamkniętego 
mieszkania garderobę i bieliznę damską. 
Kradzieży dokonała Rynkiewicz Stanisława, 
(Kalwaryjska 41), służąca, która po  kra- 
dzieży zbiegła. 

Zamiast życzeń świątecznych na Dom 
Dziecka im. Marszałka Piłsudskiego w Wil- 
nie składają: 3 

Puik. Pakosz. d-ca Obszaru War. Wilno 
15 zł. 

Oficerowie Dowództwa Obszaru War. 
Wilno 252E% 

Komenda Placu Wilno 10 zł. 
Pluton Żandarmerji Wilno 10 zł. 
Major Garniewicz, nacz. lek. Garn. Wil- 

no 5 zh 
3SDOĄAB: 20 zł. 
Ekspozytura Nr. 1 Oddz. II Szt. > i 

0 zł. 
7 Szwadron Pionierów. 5 Z 
Pułk. Bołtuć, d-ca piechoty 19 Dyw. 

Piech. 10 zł. 
P. K. U. Wilno Powiat Эт 
ТРЕА ер 20 zł, 

Razem 135 zł. 
Na łódź podwodną im. Marszałka Piłsud 

skiego: 

  

3 Sam. Brygada Kawałerji 15 zł. 
3 Sam. Dyon Art. PL. 10 zł. 

Razem 25 zł. 

ZSĄDÓW 
STRZAŁY Z TAKSÓWKI 

Wieczorem 25 lipca ub. r. wyjechała z 
Grodna do Druskienik taksówka.. 

Jechał w niej pisarz hipoteczny Jan Go- 
łembiowski oraz państwo Wrześniowscy z 
córką. 

Nieszczęście chciało, że w momencie, kie 
dy samochód przejeżdżał przez las, (w mo 
mencie tym padał deszcz), droga zataraso- 
wana została przez dwie furmanki. 

Szofer, widząc kiłku ludzi, dających mu 
znaki, zatrzymał auto i w momencie, kiedy 
podróżni zaczęli się przybliżać z samocha 
du padły trzy strzały. 

Samochód uniknął, pozostawiając rannych 
na Szosie. 

Jak się następnie okazało,  „napadają- 
cymi* byli trzej spokojni kupcy: Chaim Je- 
lin, (zmarł od rany). Abram Lewin i Szy- 
mon Kleinbert. 

Myśląc, że auto jest wolne, usiłowali za 
trzymać je, aby dojechać prędzej. 

Gołembiowski stanął przed sądem. 
Tłumaczył się prosto. Był podenerwowany, 
tem, że trzeba było jechać nocą, myślał, 
że to napad i strzelał w obronie. 

Przed oddaniem strzałów krzyknął 
wet: psia krew, bo strzelam! 

Sąd Okręgowy uniewinnił Gołembiowskie 

na- 

go. 
Prokurator zaapelował i na skutek tej 

skargi Sąd Apelacyjny rozpoznawał tę spra 
wę wczoraj. 

Na ten raz zapadł wyrok skazujący: 
sześć miesięcy więzienia z zawieszeniem 
wykonania wyroku na przeciąg 5 lat. 

Sprawa wywołała niemałe zainteresowa- 
nie, to też rozprawie przysłuchiwało się du- 
żo osób. 

Obronę wnosił mec. K .Petrusewicz. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
Z dnia 8 kwietnia 1931 r. 
WALUTY I DEWIZY: 

Dołary 8.92 — 8.94 — 8.90 Belgja 
124.08 — 124.39 — 123.77. Budapeszt 155.60 
— 156 — 155.20 Holandja 357.83 — 358,73 
356.03. Londyn — 43,35,3/4 — 43,46,1/2 
43.25. Nowy Yórk 8,917 — 8.937 — 8.897. 
Nowy York kabel 8.925 — 8.945 — 8.905. 
Paryż 34,91 — 35 — 34.82. Praga 26.43,1/4 
— 26.494 — 26.37. Stokholm 238,91 — 
230,51 — 238,31. Szwajcarja 171.68 —172,11 
—171.25. Włochy 46,73 — 46,85 — 46.61. 
Berlin w obrotach prywatnych 212.51. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
Pożyczka inwestycyjna 88.50. 6 proc. 

dolarowa 73. 7 proc. stabilizacyjna 83.50, 
8 proc. L.Z.B.G.K. i Banku Rolnego 94: te 
same 7 proc. 83,25 48 proc. L. Z. ziem. 52.50 
oblig. budowlane B.G.K. 93, 8 proc. L. Z, 
T.K. Przemysłu Polskiego 83. 7 proc. ziem- 
skie dolarowe 76,50. 43 proc. ziemskie 52.50 
— 52,25 — 52,40, 43 proc. warszawskie 54. 
5 proc. warszawskie 58.75 — 59. 8 proc. 
warszawskie 74 — 75 74.25. 8 proc. Lubli- 
na 64,50. 10 proc. Lublina 78.50, 8 proc. 
Piotrkowa 64.25, 10 proc. Siedlec 75,25 — 
15.50. 6 proc. obl. poż. konwersyjna m. 
Warszawy VI emisji 51,50 VIII i IX em. 50. 

AKCJE: 
Bank Polski 130. -« Bank Zachodni 63, 

Bank Związku Spółek Zarobkowych 65. Wę- 
giel 35.50. Modrzejów 7. Starachowice 12. 
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K INO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3. 

Kasa czynna od 

Od dnia 5 do 9 kwietnia 1931 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

W rolach głównych JACK HOLT 
g. 3.30. Początek seansów od g. 4-ej 

„LOTNIK“ 
Wspaniały dramat filmowy wykonany na tle życia lotników ameryk,ńskich. Aktów 10. 

LILA LEE 
Następny program: Wilki i szakale morza” 

Cena biietów Parter 60 gr. Balkon 30 
  

  ROW A Dziś! Monumentalny arcyfilm dźwiękowy! Genjałny twor krola iezyserów E. DUPO TA | 
4 ži Wielkie dźwiękowe arcydzieło dramatyczne. Konflikt 

Ake uk ODWIECZNA PIEŚŃ miłości i rasy, Odwieczna walka dwóch światów. 

AE 38 W rol. gł Mary Glory znakomita Śpiewac ka „Hab'my* Miriam Ellas, Max Udlan i Henryk Garat. 
Cud reżyserji, wystawy i g y. Krynica cz. rujących melodyj! 

Nad program: W-z* hświatow przegląd dźwiękowy „Fox :* (os atnie nowiny) 
najwięks. bi Wkrótce "iszowatone" 

Pocz o godz. 4, 6. 8 i 1030. Na 

„Walc miłości", „Na zachodzie bez zmian” i „Monte Саг!о“ 

pierwszy seans ceny Zniźone. 

  

D iś prem,e'a! Na genj Iniejszy artysta filmowy wszystkich czasów i krajów 

zabłyśnie całą potęgą swego oszałamiającego talentu w swej 

najwspanialszej kreacji cźwiękowej p. t. 

NIEBIESKI AOTYL ano 
Wstrząsający dramat miłości i pokusy, poświęcenia i zdrady. W r'li artystki kabaretowej Loli-Loli nowa rewelacja 

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22. 

tel. 15 28 

najnowszej i 

nil Janiny) 
artyzmu filmoueg> — MARLENA DIETRICH uosobienie najsilniejszeg napięcia „W.mpiryznu* erotycznego. 

Nad program. D.ditek i tyg diik dźwiękowy .F.xa*. Na 1-szy Seans cenv zniżon*. Pocz o god7. 2,4, 6, 8 i 10.30- 

  

Ž s Ęa0wE KINO 

C8/INS 
Dziś! Najwspanialszy super filn' dźwięko wy swiatowe! prudukcji francuskiej 

„NASZYJNIK KRÓLOWEJ 
Wstrząsający dramat miłosny. Realizacja sły" nego arcydzieła ALEKSANDRA DUMASA (ojea) 

  

  

  

  

WIELKA 47. tel. 15-41 W rolach głównych Marcella Jefferson I Diana Karenne. Nad pr. g am: Rewelacyjny dodatek 
džwekowy „F xa“, Poc7, 0 god „2, 4, 6, 8 1 10 10. Na pierwszy seans ceny zniźone. 

Dziś wieika pr mjera! Po raz pierwszy w Wilnie! Motto: „”ierwsza koDieta w życiu męż.zyzuy* 

KINO Najpotężniejsze arcydzieło Dramat lustru ący odwieczny konflikt 
PAN" erotyczne p. t. OFIAR A Šš miłosny dwu pierwotnych netur. 

Ma W rolac gł. Charles Farrel bohater „Siódmego Nieba* i „Anioła Ulicv* oraz Mary Dunkan jako „jego pierwsza 
Wielva 42. kobieta. Pocz. o godz. 1-ej. Ceny od 40 gr. 

Wkrótce na naszym ekranie Największe 5 ki Н 
An ans! Arcydzieło Filmowe! Wszechświatowy szlagier n VIS ro owiec 

ь : Dziś! powieść Gabryeli Zapolskiej p. t. 2 
Kioo-i czu > 

STYLOWY" AORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ 
3 ы й: potę'ny dramat obyczajowy erotyczny w 10 aktach nie mający nic wspólnego z dźwiękowym zupełnie nowe 

WIELKA 36. wydanie, w roli głównej Zofia Batycka Adolf Dymsza i inni. Nad program Nijnowsze arcydz eto 1931 roku 
„Walki o wolność Ameryki* p. t. Wybuch w prochowni epokowy dranat w 9 akt. 

w roli głównej urocza Dorota Sehnstjan i Kapitan Tim Mc Coy. 

"EKĄ 275 |Akuszerk! (TZETE jakuszerii| 
: TÓR AKUSZERKA 

vai ŚMIAŁOWSKA 
Zeldowicz oraz Gabinet Kosmety- 

czny, usuwa zmarszcz 
chor, skórne,  wene yj piegi, wągry, łupież, 

ryczne, narządów mo- brodawki, kurzajki, wy- 
czowych, od 9—do 1, padanie włosów. 

  

  

5—8 wiecz. Mickiewicza 46. 

DOKTÓR 
ZELDOWICZOWA KOBIECE, WENE H KOSMETYKA) 

х Е УС2МЕ НАКТАОО» оннНЕ S 
MOCZOWYCH 

od 12-2i od 4-6 GABINET 
ui. Mickiewicza 24. RĄCJONALNĘJ 

tel. 277. KOSMETYKI 
— LECZNISZĘJ 

Dr WILNO, MICKIEWI- 
" CZA 31 m. 4. 

° ° kobiecą 

Łukiewicz Urode:*+7: je, dosko- 
choroby skórne i We-nali, odświeża, usuwa 

neryczne jej skazy i braki. Masaż 
Przeprowadził się twarzy i ciała (panie) 

na ul. Mickiewicza 44 Sztuczne opalanie cery 

  

  

m. 20., Wypadanie włosów | 
łupież. Najnowsze zdo- 

ORE SONATA EI bycze kosmetyki racjo 
Z 6 U B nalnej. 

1 | codziennie od g. 10—8. 
kai W-Z. P.'43. 

Zgubioną — — 
książkę wojskową wy- POPIERAICIE 
daną przez P. K.U. 
Święciany na imię Ma- 
ksymiljana Murawickie- 

go uni-ważnia się. L.0.P.P.* 

  

    207NE 
| RROWDSYSZNAZZGEKIA 

Maitresse 

francaise cherche 
une condition pour 
Póć a la campsgne. 
Prć'ere les ććres des 

  

Fortepiany, Pianina, Fisharmonje 
SPRZEDAŻ WYNAJĘCIE 

Ceny fabryczne 

K. Dąbrowska 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. | 
  

classes supćrieures, 
Adres w redakcji 

„Słowa* 

Folwark 
odegły od stacji LO K A L 3 
kolejowej 3 klm. ADA KUKL ISPA! 
Obszar 80 ha, zie 
mia orna, łąki, las, 
ogrod oworowy i 
warzywny 7 Бодо- 
wania kompletne w 
donrym stanie, 
sprzedamy dogodnie 
Dom K.K. „4- 
chęta” Mickie wl 

cza 1, tel. 3 05. 

Pokój 
nieduży ze wszystkie- 
mi wygodami do wy- 
najęcia 
gentnej i solidnej. Pań- 
ska 4 m. 

Tanio 
do wynajęcia 

3 pokojowe mie zkanie 
ze wszelkiemi wygo- 
dami. Wiadorość xal- 
waryjska 31 u właś i- 

do małeso dzieka po- . й ЁЁ 
szukuję, Želig wskiego o BO R 
1 m. 30. Od 12-tej do” _* 

Wykwaiifiko- 
waną nianię 

  

5-tej pop ł. wymagane 
Świadectwa, ‚ 

   
„pokoje 

RA pokój służbowy, ku. h- 
Pó” s się lokalu nia, oczesne urzą- 

  

do pokoi na gzenia, oddaje się z 
szkołę średnią ipowodu służbowego 

Internat. Pożądane bo- wyjazdu. Zakretowa 7, 
isko i ogróadk Oferty m, 14, ogłądać 2—5. 
składać w RR. SA CE WER 
wa“, 

  

osobie inteli- © 

AAA PAK 

ZĄDAJCIE 
wszystkich aptekach i 

składach apiecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 

2 
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NADESZŁY JUŻ ' 
perws e transporty iedwabi sztucz- 

nych i perkah deseniowych — wz ry 
piękne — ceny n skie. Pros my przyjść 

i przek: nać się. 

A.GŁOW |ŃSKI—WILEŃSKA 27   
    

! Rządca Poszukuję 
rolny, poszukuje po- posady 
sady, żonaty, bezdziet- gospodyni I.b pomo- 
ny w starszym wieku, cnicy w majątku, 
z wieloletnią praktyk; Skończyłam szkołę roł- 
posiada świadectwa. niczą w  Antoxilu, 
Adres: m. Święciany Kalwaryjska 69 —2 
ul. Łyntupska Nr. 8 
M. B. 
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BHFERIDAN, 

„ Tajemnica amuletu 
Ale oszust nie dał się zbyć tak łat 

wo. Znał on dobrze prawa honoru i 
uczciwości, rządzące Światem zbrod- 
niarzy. 

— Nie, przyjacielu, ja się na to 
nie zgodzę. Ryzykuję tak samo, jak i 
wy, i żądam odpowiedniej zapłaty! 

— Niema tu żadnego ryzyka, 05- 
let Powinieneś dziękować mi za to, że 
wziąłem ciebie ze sobą. Mógłbym dać 
sobie rady bez ciebie! Pamiętaj, że 
gdybym cię nie uwolnił, w Mombassiae 
gniłbyś dotąd za kratami! 

— A ty gniłbyś za kratami w Ni- 
bory, gdyby nie ja. Nie bracie, to nie 

_ jest uczciwe! Ja żądam trzeciej części 
Ze zdenerwowaniem Szczur wy- 

wrócił butelkę. Pareira podniósł па 
niego ciężkie, nalane krwią spojrze- 
nie i rzekł: 

— Nie dostaniesz ani ziarenka wię 
ej, niż my z Ezdrą tobie przeznaczy- 
my! - 

Podniecony alkoholem oszust z 

— A, złodzieje! Ale ja odbiorę swo 
ja część. Gdziebyście nie uciekli, pój- 
dę za wami i popsuję waszą robotę, 
jeżeli nie podzielicie się ze mną. Wy 
starczy powiedzieć słowo pierwszemu 
lepszemu mulle, a zaraz złapią was 
i wsadzą pod klucz! 

— No, no, ciszej tam, wstrętny 
szczurze, — wmieszał się groźnie A- 
rab, — nie wiem, poco Tonio zabrał 
ciebie, ale dzielić się z tobą nie myś- 
lę. Nie mamy z ciebie żadnej korzyści, 
Jeśli jeszcze raz otworzysz usta, ja ci 
je zamknę na wieki. Zrozumiano? 

Wstał z butelką w ręku, gotowy 
do walki: 

— Milcz! — krzyknął Larri, — bo 
_ ja ci głowę rozwalę! Przeklęty Arabie! 

y myślisz, że ja nie wiem, co ty S»- 

bie obmyśliłeś? Wciągnęliście mnie 
w tę sprawę, żeby się w drodze mnie 
pozbyć! Nie, to się wam nie uda! Czyż 
nie rozumiecie, głupcy, że ieżeli ja 
wam wierzyć nie mogę, tak samo wy 
sobie nie możecie dowiedzać! Oszu- 
kaliście mnie, a teraz myślicie, jakby 
tu jeden drugiego oszukać j pozbyć 
się. O, ja was znam, łajdaki! 

Larri - Szczur roześmiał się zło- 
śliwie. Arab i Pareira spojrzeli na sie- 
bie podejrzliwie: 

— Zatknij mu pysk, Ezdro. 
mu raz, ale dobrze, po głowie, 
więcej nie wrzeszczał. 

Arab rzucił w niego butelką, ale 0- 
szalały z wściekłości i stracht! I arri 
uderzył go butelką w łokieć. 

Z jękiem chwycił go Ezdra swe- 
mi długiemi rękami, ścisnął za gard- 
ło i podniósłszy nad pokładem, niósł 
do morza. Z ust jego sypały się bluż- 
nierstwa j przekleństwa. I arri bronił 
się przerażony, widząc, że Arab chce 
wrzucić go do morza. Poch'onieci 
walką nie zauważyli, że Paraisą skra- 
da się z tyłu. Błysnęło w świet'e księ 
życa ostrze sztyletu i wpiło się w ple 
cy Araba. Pareira pchnął oba ciała: 
żywe i martwe do morza. Z głuchym 
pluskiem zanurzyli się w wodzie dwaj 
wrogowie. Portugalczyk schował szty- 
let i zaczął krzyczeć 7 udaną rozpa- 
czą: 

— Na pomoc, na pomoc: Ezdra 
wpadł do morza! Obaj hyli pijani, pa 
kłócili się i wpadli do wody! Prędzej, 
prędzej, bo utoną! 

Ze wszyscki”a stron zbieg]: się lu- 
dzie. Wioślarze rzucili wicsła. Ale na 
posrebrzonej księżycowem światłem 
powierzchni moza. nie było ani żia- 
du dwóch ludzi. Ciszy nocnej nie prze 
rywał żaden jęt. zyiko fale uderzały 
leniwie o drewriane boki statku. 

— Obawiam się, źżć obej poszli od 
razu na dno, — rzekł Po-ugakzyk z 
udanym smutkie:n. -- [lą was, przvja 
ciele, ten fakt nie zmienia postac: rze- 

Daj 
żeby 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

czy. Słuchajcie nadal mnie, a nie po- 
żałujecie tego: będzizc':2 bogaci do 
końca życia. Czy zgadzacie się twazać 
mnie za swego wodza”? 

Wioślarze jedrogłośnym ckrzykiem 
przyjęli propozycję i powrócili do 10- 
boty. Nieszczęśliwy wypulek nie wy- 
warł żadnego wrazenia. Czy to takie 
tylko wypadki zdarza;ą się ra morzu 
Ludzie zapomnieli wxcótce o dwóch 
mężczyznach, którzy zniknęli Marze- 
nia o obiecanem bogaciwie pochłonę- 
ły ich zupełnie. Rozp 'częli grę w kar- 
ty. licząc na to, że verachują się po 
wypłacie. 

2 
Ezdra - Razuli niż uionął jednak: 

rana, obmyta zimną, sło1ą4 wodą piex 
ła go nieznośnie i to go otrzeźwiło. U- 
wolnił się więc od ku'czowego uści- 
sku Anglika, ogłuszajic go mocnem 
uderzeniem pięścią w głowę, a sam 
wypłynął na powierzchni: morza i u- 
miejętnie oszczędzając siły, płynąć za 
czął ku ciemniejącej w oddali wys- 
pie. Wściekłość dodawała mu sił O, 
on zapłaci Pareirze za zdradę! Mimo 
bólu w plecach, szybko zbliżał się do 
upragnionego brzegu. Wreszcie noga 
jego dotknęła piasku na dnie. Znalazł 
szy się na brzegu, Arab upadł i długo 
leżał nieruchomy. bez sił... Ale siły 
zwolna zaczęły wracać. Podniósłszy 
głowę, Arab ujrzał kilka chat krajo v- 
ców pod grupą pięknych palm. jęcząc 
przeraźliwie zaczął ' pełznąć do chat, 
by szukać schronienia j pomocy. 

Na jego krzyk wybiegło z chat kil- 
kanaście ludzkich postaci. Ale zamiast 
przyjść mu z pomocą, ludzie ci zaczęli 
coś krzyczeć i rozmawiać, by wrócił 
tam, skąd przyszedł. Rozzłoszczony do 
ostatnich sranic, rzucił się ostatkiem 
sił na dwóch najbliższych ludzi i trzę 
sąc nimi zażądał, żeby mu dali pić. 

Na tem miejscu, gdzie ukryte są 
skarby, noga ludzka nie postała już 
od wieków! 

Szybko opracowali 

  

plan. Ezdra 

obiecał wystarać się o okręt i mary- 
narzy. Pareira tymczasem miał obmy- 
śleć pewną kryjówkę, do którejby moż 
na było przewieźć skarby, aż do po- 
działu. ‹ 

W mózgu Araba zapadło nieodwo- 
łalne postanowienie: o żadnym po- 
dziale nie mogło być mowy, Ezdra za- 
bierze dla siebie wszystkie skarby! 
Oczy jego błyszczały na myśl o złocie 
i drogich kamieniach, które uczynią z 
niego najbogatszego człowieka na 
świecie. 

Biedak nie byłby tak pewny swe- 
go szczęśliwego losu, gdyby wiedział, 
że tak samo myślał i postanawiał Pa- 
reira. Każdy z nich liczył na pomoc 
drugiego, obiecując sobie jednocześnie 
że w chwili podziału pozbędzie się 
rywala. 

Ezdra-el-Razuli udał się do kup- 
са -— Persa po statek, który obejrzał 
bardzo starannie, przyczem z rozko- 
szą obchodził miejsca pod pokładem, 
w którym miały być złożone jego 
skarby. ‘ 

3 
Ralf Veston ziewał szczerze, leżąc 

na wygodnym leżaku nad morzem. 
—— Nie wiem, co ty myślisz o tem 

Traversie, ale. mnie obrzydła już ta 
Tauga. Nudzą mnie i drażnią te nie- 
mieckie miasteczka, które tak nie pa- 
sują do Afryki. Afryka, mój drogi, za- 
wsze pozostanie Afryką, mimo usiło- 
wań Niemców, zmienienia jej na swój 
szablon. Żadne doświadczenia tu nic 
nie pomogą. 

Travers był już zupełnie zdrowy i 
nudził się równie szczerze, jak jego 
starszy przyjaciel. Niechętnem spojrze 
niem objął czyste, brukowane uliczki, 
schludne małe domki i ziewnął rów- 
nież: 

— Doprawdy, mr. Veston, nie mo- 
gę powiedzieć, żeby mi się tu podo- 
bało! 

— Nie twierdzę, że Niemcy postę- 
puią źle, albo, że próby ich pójdą na 

marne. Ale jakże wolno kultura tu się 
zakorzenia, jak słabe daje rezultaty! 
Nie, tu trzeba całych wieków, aby ze- 
trzeć kanciastą dzikość tego kraju, że- 
by tutejsi dzicy ludzie stali się praw- 
dziwymi ludźmi. A zresztą nie wiem, 
czy to jest wogóle możliwe. Każdy 
przybywający do Afryki cywilizowa- 
ny człowiek zaczyna się czuć mimo- 
woli człowiekiem pierwotnym....  Co- 
prawda za gorąco dziś na filozoficz- 
ne debaty! : 

Dopóki ładowaliśmy kość słonio- 
wą na okręty, idące do Bombaju, czu- 
łem się zupełnie znośnie, ale teraz, 
kiedy muszę siedzieć bezczynnie, czuję 
się nieszczęśliwym. 

— A ja myślę ciągle, co też tam 
Tommy robi? — mruknął Travers. — 
Czy pan się o nią nie niepokoi? 

— Nie, przyzwyczaiłem się do jej 
samodzielności. Tyle razy przekonałem 
się, że ona potrafi stanąć w swej obro- 
nie i nie potrzebuje pomocy. To ta- 
ki miły i rozumny tyran! Wiesz co 
Traversie, skocz na brzeg i dowiedz 
się, czy nie możnaby gdzieś nająč 
motorówkę. Zanim Tommy tu wróci, 
my możemy zająć się rybołóstwem. 

Travers wyruszył posłusznie na 
brzeg i wkrótce wrócił z wiadomo- 
šcią, że najął motorówkę. Od tego 
dnia obaj mężczyźni wyjeżdżali stale 
na morze łowiąc z zapałem ryby. Cza- 
sem, gdy wypływali z zatoki, widzieli 
w dali wyspę Pembę. ” 

Ocean Indyjski przypomina mi za- 
wsze śpiącego potwora, — zauważył 
pewnego razu Ralf Veston, — Są dnie, 
kiedy się płynie, jak po lustrze, aż na- 
gle otwiera się przed statkiem prze- 
paść, potwór zaczyna wyć, a morze 
zamienia się w istne pieklo.. Patrz 
Traversie, na ten stateczek, co się z 
nimi stanie, jeśli potwór obudzi się i 
zaryczy. 

Travers spojrzał ciekawie na pły- 
nący w oddali nieduży statek. Było to 
coś bardzo starego, zapewne pływano 

na tego rodzaju statkach przed paru 
wickąmi. Z obu stron pokładu stali lu- 
dzie wiosłujący długiemi wiosłami. Sta 
tek płynął bardzo wolno. Na pokla- 
dzie oprócz wioślarzy widać było je- 
szcze pięć osób. — 

— Oryginalne pudło! — zauważyłąj 
Travers. 

—- Tak, bardzo dziwne. Ale co 
jest najdziwniejsze, to to, że rybacy 
potrafią w takiem „pudle przebyć ba- 
jeczne przestrzenie. Podjedźmy bliżej, 
zobaczymy gdzie oni jadą. ||| | | 

Travers przekręcił ster i motorów- 
ka, kreśląc za sobą srebrzyste brózdy, 
gonić zaczęła przypominający kraba 
statek. Veston zamienił kilka słów w 
języku somalisów z jednym z wiośla- 
rzów. * 

— Mówi, że płyną do jakiegoś mia- 
sta na wyspie Pemba. Tych pięciu na 
pokładzie, to są pasażerowie. Biedacy, 
mają ciężką podróż! Muszą dzień j noc 
siedzieć skurczeni na tem miejscu, 
gdzie ich widzimy. Nie mogą prawie 
wcale się poruszyć! 

— Ale wśród nich widzę kobietę! 

— zawołał Travers, przyglądający się 
badawczo grupie pasażerów. — Jed- 
na z tych osób, jest napewno białą 

kobietą! 
— Głupstwo! Śnisz chyba Traver- 

sie! 
"— Nie, jestem zupełnie przekona- 

ny. Wiatr odrzucił na chwilę jej czar- 
czat. jest to smagła brunetka o ciem- 
nych oczach. Przypomina bardzo Lolę, 
która pomogła Tommy i mnie uciec z 
domu Pareiry w Mombassie. 

— To niemożliwe, Traversie. Żad+ 
na biała kobieta nie zdecydowałaby 
się na taką podróż. 

Zmierzch zapadał już, gdy dwaj 
rybacy -— amatorzy wrócili do portu. 
Podobny do kraba stateczek stał już 
na kotwicy u wejścia do zatoki. Mała 
łódka płynęła od niego ku brzegowi. 
Veston szarpnął Traversa za rękę. 
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