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POLSKA POZA NAWIASEM 
BLOKU NADDUNAJSKIEGO 
Gdy w roku zeszłym Niemcy i Au- 

stije miały przystąpić do związku cel- 

‘ сво, zakomunikowały .wóws :xs, że 

zgadzają się na przystąpieni* do tego 

zw!ązku innych państw Środkowo-e- 

„ q.cjskich. Pojemność rynku miemisc- 

tiego na produkty rolne, znaczny ich 

import do Niemiec zachęcał tak wWę- 

gry jak i Rumunję do przystąpienia 

do tego związku. Przystąpienie jed- 

nego z państw rolniczych dawałoby 

mu uprzywilejowaną pozycję na rynku 

niemiecko-austrjackim, dystansowało - 

by jego współzawodników, stąd przy- 

stąpienie jednego byłoby już bodź- 

cem do przystąpenia innych. Zaryso- 

wał się blok gospodarczy Środkowo- 

europejski. W tym samym czasie raty- 

tikowany traktat handlowy polsko-nie- 

miecki nie uzyskał ratyfikacji w Nitur- 

czech. Rząd Rzeszy, który zawarł ćw 

traktat, nie przedłożył go parlamento- 

wi, obawiając się odrzucenia, które w 

owe czasy było bardzo prawdopodob- 

nem. Przy formowaniu więc związku 

gospodarczego šrodkowo-europejskie- 

go, Niemcy i Austrja stawiały Polskę 

za nawias, jakkolwiek Polska w han- 

dłu z Niemcami i Austrją, zajmuje pier- 

wszorzędne stanowisko między pań- 

stwami środkowo-europejskiemi. Fo- 

niższa tablica ilustruje procentowy u- 

dział w przywozie i wywozie do Nie- 

miec państw $rodkowo-europejskich w 

1929 roku: ; ы 

: łrorniowy Procentowy 
Кга ) = udział udział 

. w przywozie Ww wywozie 

Połska z Gdańs ie 2,8 3,1 
2 a sia 7 Ai 

colobezja. 3,6 49 
Rumunja. . .. 1,6 12 
Jugosławja . . . 0,6 11 

Widzimy, że obroty handlowe z 

Polską ustępują tylko obrotom handlo- 
wym Czechosłowacji i przewyższają 

nieco obroty handlowe z Austrją, sto- 

jąc wprawdzie niemal na jednym pozio 

mie, 

Nie ze względów gospodarczych, 

łecz ze względów politycznych, Niem- 

cy pragnęły Polskę postawić za nawias 

projektowanego bloku. W dalszej 

przyszłości Polska mogłaby być przy- 

jęta, lecz wstępując później do bloku, 

musiałaby uzyskać gorsze warunki. 

Stosunki połsko-niemieckie dałyby 

się streścić w następującej formułce: 

Niemcy ze względów politycznych 

przeciwdziałają kooperacji gospodar- 

czej połsko-niemieckiej. Względy go- 

spodarcze jednak są tak silne, że to 

przeciwdziałanie nie może neutralizo- 

wać tej kooperacji. Polska zaś winna 

drogą polityki hańdłowej, współdzia- 

łającej tej kooperacji, dążyć do osła- 

bienia antagonizmu politycznego: pol- 

sko-niemieckiego. Zaznaczyć należy, 

że przez długi czas była zupełnie obcą 

takiej polityki, w ciągu zaś ostatnich 

paru lat, nie jest ona konsekwentnie 

przeprowadzana, lecz przejawia odpo- 
wiednie przebłyski. 

Usiłowanie postawienia Polski za 

nawias zamierzonego bloku, było zro- 

zumiałem ze strony Niemiec ze wzglę- 

dów politycznych. Natomiast stawia- 
nie Polski poza nawias formującego 

się bloku gospodarczego państw nad- 

dunajskich ze strony Francji, rzuca 

światło na całą złudę przymierza pol- 
sko-francuskiego. 25 proc. wywozu Pol 
ski idzie do państw środkowo-euro- 

pejskich poza, Niemcami, t.j. do Au- 
strji, Węgier, Czechosłowacji i Rumu- 
nii. Otóż związanie tych państw cłami 
preferencyjnemi, szachuje 25 proc. pol 

skiego eksportu. Przy tworzeniu tego 
bloku, Polska została całkiem pominię- 
ta. W memorjale swym z 2-go marca 

r.b. Tardieu proponował bezpośrednie 
rokowania pomiędzy pięciu zaintereso- 

wanemi państwami: Austrją, Węgrami, 

Rumunją, Czechosłowacją i Jugosła- 
wią. Rezultaty owej wymiany  poglą- 

dów byłyby później badane przez wiel 

kie mocarstwa: Wielką Brytanię, Fran- 

cję, Włochy i Niemcy. Polska, jak wi- 

dzimy, w pierwszym i drugim wypad- 

ku jest pominięta. Jeżeli absolutny 

wywóz Polski do pięciu bezpośrednio 

zainteresowanych państw jest mniej 

szy, niż wywóz Niemiec, który w bi- 

lansie handlowym z każdym z tych 

państw zajmuje pierwszą pozycję, to 

procentowo, czyli względnie do na- 

szych obrotów, nasze zainteresowanie 

jest znaczniejsze, niż Niemiec. 

Francja usiłowała przeszkodzić blo 

kowi środkowo-europejskiemu, które- 

go ośrodkiem byłyby Niemcy, połą- 

czone z Austrją, przez wycofywanie 

kredytów krótkoterminowych w  Au- 

strji i w Niemczech. Wywołało to u- 
padek banków austrjackich, zachwia- 

nie banków niemieckich, odbiło się to 

riepomyślnie na stosunkach gospodar- 

czych Węgier, Rumunji, Polski i ju- 

gosławji; banki bowiem wiedeński: 

są rezerwoarem, przez który przecho- 

dziły kredyty do tych krajów i szereg 

znacznych banków w Polsce i innych 

państwach środkowo-europejskich, Są 

właściwie filjami banków wiedeńskich, 

związanych z bankami niemieckiemi : 

zasilanych kredytem angielskim. O- 

becnie Francja forsuje blok naddunaj- 

ski, dzięki perspektywie kredytów, kto 

re ma udzielić tym państwom. Wiel- 

ka Brytanja po wojnie udzielała znacz 

ne kredyty Węgrom i ich zacnawianie 

gospodarcze jest dla niej objawea: nie- 

pożądanym. | 
W stosunku do Polski w prasie wę- 

gierskiej i w prasie austrjackiej Spo- 

tykamy opinję, że wejście Polski do 

projektowanego bloku, jest wskaza- 

nem, natomiast prasa czeska jest te- 

mu przeciwna. W bloku bez Polski, 

Czechosłowacja ma zapewnioną hege- 

monję, co się sprzeciwia interesom We 

gier tak politycznym, jak i gospodar- 

czym; sprzeciwia się. też interesom 

Austrji, dla której przeciwstawienie się 

hegemonji czeskiej byłoby ułatwionem 

przez wejście Polski do bloku. Pisa- 

liśmy uprzednio w artykule „Francuski 

projekt środkowej Europy a interesy 

Polski“ (13 marca 1932 r.), że błok 

bez Polski jest dla nas niekorzystny, 

wejście zaś do bloku wespół z Czecho 

słowacją, naraża też polskie interesy. 

Niedojście do skutku projektowanego 

przez Francję bloku, musi być obecnie 

naszem aktualnem zadaniem. Polska 

próbowała stworzyć blok państw agrar 

nych. Blok ten jednak nie ma natural- 

nych podstaw gospodarczych, gdyż nie 

państwa agrarne, należące do bloku, 

lecz państwa zaoceanowe, jak Kanada 

i Argentyna, dyktują ceny produktów 

rolnych. Cła zaś preferencyjne na pro- 

dukty rolne dla zblokowanych państw 

agrarnych, mogą udzielić właściwie 

Niemcy i Austrja, przyczem tylko ry- 

nek niemiecki może zaspokoić potrze- 

by eksportowe tych państw, Wielka 

Brytanja bowiem, największy importer 

produktów rolnych, jest związana z 

dominjami, którym musi udzielić pre- 

ferencji celnej. 

Polska obecnie dla niedopuszcze- 
nia bloku naddunajskiego winna usiło- 
wać wejść w odpowiednie porozumie- 
nie z Rumunją i Węgrami, lub jednym 

z tych państw. 

Władysław Studnicki. 

PARYŻ. PAT. — Bawiący w Paryżu p. 

Roman, radca ekonomiczny w Ministerstwie 

Spraw Zagranicznych, udzielił koresponden- 

towi PAT następującego wywiadu: 
Wszelkie dążenia do polepszenia gospo- 

łudnie od Polski — tak zwanych państw 

darczej sytuacji państw, położonych na po- 
naddunajskich, interesują niezmiernie Polskę, 
która chętnie takim dążeniom dopomoże, u- 

ważając, iż leży to nietylko w interesie całej 

Europy, ale i w jej własnym. Polska dała już 
liczne dowody tego, że los tych państw nie 
jest jej obojętny i że jednem z ważniejszych 
jej zadań na terenie międzynarodowym jest 
poparcie słusznych interesów tych państw. 
Jako dowód tego może służyć chociażby in- 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW —. Księgarnia T.wa „Lot”, 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzimierow 
GRODNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
HORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K, Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytonjowy — S, 
KLECK — Sklep „Jedność* 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S$, Mateski, 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

NIEŚWIEŻ — ui Ratuszowa — Księgarnia Jazwińsekiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 

s aenymai ST, ŚWIĘCIANY 

WARSZAWA — 

N..ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA —- Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PINSK — Ksłęgarnia Polska -- St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnła Połskjej Macierzy Szkotnej, 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
SŁONIM — Ksjęgarnia D, Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 

— M, Lewin —Bjuro Gazetowe, ul, 3 Majs * 

WiLEJKA POWIATOWA — ui, Mickjewicza 24, F, Juczewska 

Tow, Ksiegarnį Kol, „Ruch“, 
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Wizyta Tardieu i Flandina w Londynie 
Termin konferencji czterech nieustalony 

PARYŻ. PAT. — Francuskie Mini- 
sterstwo Spraw Zagranicznych ogłasza 
komunikat, określający bliżej okolicz- 
ności, w jakich odbyła się wymiana 
zdań między rządem francuskim i an- 
gielskim, w sprawie podróży ministrów 
irancuskich do Londynu, oraz projek- 
towanej konterencji czterech mocarstw 

Premjer Tardieu — głosi komuni- 
kat — opuści Paryż w niedzielę popo- 
łudniu i uda się do Londynu, odpowia- 
dając w ten sposób na zaproszenie 
rządu angielskiego, otrzymane w po- 
czątku marca. 

Premjerowi Tardieu towarzyszyć 
będzie w podróży min. Flandin. 

Co się tyczy konferencji czterech 
wielkich mocarstw, które mają opraco- 
wać zaproszenie do pięciu krajów Eu- 
ropy Środkowej w sprawie poprawy 
ich stosunków gospodarczych, sytua- 
cja przedstawia się jak następuje: kon- 
ferencja ta jest w zasadzie przyjęta je- 
dnomyślnie, lecz dotychczas nię można 
było ustalić daty wskutek niepewności 
co do istotnych możliwości rządów i 
ministrów, jacy mają się na niej spot- 
kać. 

LONDYN. PAT. — Premjer Tar- 
dieu ma przybyć do Londynu definity- 
wnie w niedzielę o godzinie 11-tej wie 
czorem. Pobyt Tardieu w Londynie po- 

Konferencia premierów rządów pomajowych 
WARSZAWA, 30. IIl.(tel. własny). 

Wczoraj przybył do Spały na za- 
proszenie Prezydenta Mościckie- 
go b. premjer prof. Bartel i w go- 
dzinach popołudniowych odbyła 
się w Spaie, pod przewodnictwem 
Pana Prezydenta Mościckiego kon 
ferencja. W konferencji tej wzięli 
udział: premier Prystor, marsza- 
łek Switalski, prezes Sławek. T. 
zn. wszyscy dawni i obecni prem- 
jerzy rządów pomajowych, poza 
Marszałkiem Piłsudskim. Konte- 
rencją w Spale wywołała w ko- 
łach politycznych zrozumiałe za. 

interesowanie. 0 tematach |akle 
były poruszane na tej konferen- 
cji nie poinformowano przedsta- 
wicieli prasy. 

W ksłach miarodajnych oświad- 
czają, że konferencie podobne 
odbywać się będą okresowo i po- 
ruszać sprawy polityczne oraz 
gospodarcze w tym samym gro- 
nie osób. Pan Prezydent chce po- 
dobno naradzać się w ten Spo: 
sób w przyszłości z osobami, Któ - 
re obdarza zaufaniem | któ. 
rym powierzał ster rządów pań 
stwa. 

  

Ks. Prymas Hlond na 
RZYM, (Pat). Papież przyjął w dn. 

30 marca nadłuższej audjencji kardy- 
nsła Hlonda, ra ktorego cześć w 
tymże dniu rano wydał Śniadanie 
ambasador Przezdziecki, Ksiądz kar- 

Demarche poselstwa 

audjencji u Ojca Św. 
dynał Hlond opuścił 30 marca wie- 
czorem Rzym, udając się do Tvryna, 
skąd w najbliższym czasie powróci 
do Polski. 

m 

polskiego w Berlinie 
WOBEC ANTYPOLSKIEJ PROPAGANDY W NIEMCZECH 
WARSZAWA, (Pat). W ostatnich 

czasach dało się zauważyć kampanię 
niemieckich pism prawicowych, zarzu- 
cających Polsce agresywne zamiary 
w odniesieniu do prowincji Prus 
Wschodnich. 

W dniu 30 b. m. poselstwo polskie 
w Berlinie poruszyło tę sprawę w 

urzędzie spraw zagranicznych, wska- 
zując na brak wszelkich uzasadnień 
tego rodzaju pogłosek i zwróciło 
uwagę na ich szkodliwość, zwłaszcza 
jeśli — jak się to zdarzyło — po- 
głoski podtrzymywane są przez nie- 
które lokalne organy administracji w 
Prusach Wschodnich. 

  

SENSACYJNE ARESZTOWANIE w KŁAJPEDZIE 
BERLIN. (Pat). Aresztowanie 

obywatela niemieckiego Becker- 
sa w Kłajpedzie przybiera cha- 
rakter afery, zapowiadającej sze- 
reg rewelacyj politycznych. 

Według doniesień „Berliner 
Tagebłatt', Beckers, legitymują- 
cy się jako zastępca jednej z fa: 
bryk berlińskich, zeznał w 51е07- 
twie, že jest członkiem czynnym 
partji narodowo-socjalistyczne|j. 
Władze litewskie utrzymują, że 

  

prawdziwe nazwisko Beckersa 
brzmi inaczej. Przy aresztowa- 
nym znaleziono kopje tajnych 
rozkazów wojskowych oraz iisty, 
pochodzące od szeregu osobisto- 
ści poaenym 

Kowna przybył do Kłajpe- 
dy sędzia śledczy do spraw Spe- 
cjainych Porkelunas, który pro- 
wadzić będzie osobiście docho- 
dzenia w Sprawie Beckersa. O- 
czekują dalszych aresztowań, 

WE — 

Pogrzeb biskupa Łozińskiego 
BRZEŚĆ n/B. PAT. Wieczorem 29 

bm. nastąpiło przeniesienie zwłok. ks. 
biskupa pińskiego Łozińskiego z sali 
Malinowej seminarjum duchownego do 
katedry. Po odprawieniu uroczystego 
ceremonjału według obrządku. rzymsko 
katolickiego i wschodnio-słowiańskie- 
go, zwłoki umieszczono w trumnie mie 
dzianej i wystawiono w prezbiterjum 
katedry. : 

Następnego dnia rano egzekwje we- 
dług obrządku wschodnio - słowiań- 
skiego odprawił ks. biskup Czarnecki 
w asyście unickich księży, poczem ks. 
arcybiskup. Jałbrzykowski w obecności 
ks. arcybiskupa Roppa i księży bisku- 

pów z Przemyśla, Lwowa, Wilna, Łom 
ży odprawił uroczyste modły. 

- М/ uroczystościach wziął. udział 
przedstawiciel rządu, wojewoda pole- 
ski Krahelski, przedstawiciele wojska, 
ciał ustawodawczych, sądownictwa itd 
Wokół katedry zgromadził się kilkuty- 
sięczny tłum wiernych. # > 

„Stosownie do życzenia zmarłego, 
na trumnie nie składano wieńców, ani 
nie wygłaszano przemówień. Odczytano 
jedynie list, napisany przez Ś. p. bisku- 
pa Łozińskiego, z roku 1928, w czasie 
rekolekcyj biskupich, dołączony przez 
zmarłego do testamentu, celem odczyta 
nia go na pogrzebie. 

tensywna współpraca przy utworzeniu i dzia 
łałaości t. zw. bloku rolnego. 

Zrozumiałem jest zatem, że Polska przy- 
chylnie odnosi się do ostatniego planu rządu 
francuskiego w sprawie utworzenia ścisłej u- 
nji naddunajskiej, która przez zaprowadzenie 
stałości w stosunkach gospodarczych wew- 
nętrznych tych krajów, oraz szeregu ułatwień 
w obrocie towarowym, niewątpliwie przyczy- 
ni się w znacznej mierze do podniesienia siły 
nabywczej tej grupy państw. 

Musimy jednak mieć na uwadze, że takie 
zbliżenie, aczkolwiek bardzo dia nas pożąda- 
ne, najeżone jest szeregiem bezpośrednich 
niebezpieczeństw dla naszego własnego obro 
tu z temi państwami, którego utrzymanie i 

ścisły rozwój jest nietylko naszym żywotnym 
interesem, ale również interesem wspomnia- 
nej grupy państw. Wobec tego musimy być 
w stałym kontakcie ze wszystkiemi poczyna- 
niami, zdążającemi do realizacji projektu, po- 
czynaniami zarówno na terenie odnośnych 
rządów, jak też i poszczególnych ugrupowań 
gospodarczych, które zaczynają się żywo in- 
teresować tą sprawą. 

Wszelkie inne koncepcje, chcące osiągnąć 
zamierzony cel, nie mogą być w wyraźnej 
sprzeczności z już ustalonemi lub ustałające- 
mi się stosunkańi, jak np. eksport naszych 
produktów hodowlanych, węgla i produktów 
naftowych, lub też artykułów przemysłowych 
do grupy rolnej państw naddunajskich. 

trwa tylko 24 godziny. Premjer zamie- 
rza opuścić Londyn w poniedziałek 
wieczorem i nocnym statkiem powraca 
do Paryża, aby przybyć tam we wto- 
rek rano. jak się okazuje, rozmowy pre 
mjera Tardieu z Mac Donaldem nie bę- 
dą bynajmniej ograniczone do kwestji 
kooperacji naddunajskiej, lecz również 
dotyczyć będą spraw rej cyjnych о- 
raz razbrojenia i wogóle całokształtu 
współpracy międzynarodowej  pomię- 
dzy Francją a Wielką Brytanją. Pre- 
mjerowi Tardieu towarzyszyć ma w 
podróży do Londynu minister finansów 
Flandin. 

ZANIEPOKOJENIE W NIEMCZECH. 
BERLIN. PAT. — Zapowiedziany wyjazd 

min. Tardieu do Londynu wywołał w prasie 
niemieckiej wielkie zaniepokojenie. — Orga- 
na prawicowe upatrują w dojściu do skutku 
konferencji między francuskimi i angielskimi 
ministrami zwycięstwo  dypłomacji francus- 
kiej, wyrażając przytem obawę, że Tardieu 
pozyska rząd angielski dla planów francus- 
kich. „Boersen Ztg.* podkreśla, że kanclerz 
Bruening prawdopodobnie nie będzie mógł 
wyjechać do Londynu. > 

W zastępstwie jego, przedstawicielem 
Niemiec na konierencji będzie sekretarz sta- 
nu von Buelow. Powodem pozostania Brue- 
ninga w Niemczech ma być, według twier- 
dzeń prasy niemieckiej, rozpoczynająca się 
kampanja wyborcza w Niemczech. 

  

USTAWA © KOSZTACH SĄDO- 
WYCH WCHODZI W ŻYCIE Z DN. 

1-GO KWIETNIA. 

WARSZAWA. PAT. — Od dnia 1 
kwietnia r. b. wejdą w życie uchwalone 
przez Sejm ustawy o kosztach sądo- 
wych, wprowadzające we wszystkich 
dzielnicach jednakowe stawki opłat, o- * 
raz jednolity system ich uiszczania. 

Opłata zasadnicza wynosi 3 proc. 
od wartości przedmiotu sporu i winna 
być uiszczona zgóry przy wnoszeniu 
podania, rozpoczynającego postępowa- 
nie. Opłaty do stu złotych uiszcza się 
przez naklejenie znaczków sądowych 
na odnośnych podaniach, opłaty w i- 
lości wyższej — gotówką w kasie są- 
dowej. 

Ponadto ustawy te wprowadzają o- 
płatę za doręczenie, którą należy uisz- 
czać również zgóry w odrębnych znacz 
kach doręczeniowych w wysokości 80 
gr. za każde doręczenie. 

Wszystkie kasy sądowe na obsza- 
rze państwa zostały już zaopatrzone 
w znaczki sądowe i znaczki doręcze- 
niowe. 

SZCZĘŚLIWEJ DROGI! 

WARSZAWA. 30 III (tel. własny). 
Wybitny leader sjonistów, poseł na 
Sejm Griinbaum opuścił dziś Warsza- 
wę na stałe i udał się do Paryża, skąd 
zamierza wyjechać do Palestyny, gdzie 
zamieszka. W Sejmie posła Griin- 
bauma zastępować będzie poseł Hart- 
glas. 

GDAŃSK. PAT. — Decyzją prowi- 
zoryczną z dnia 29 marca wysoki ko- 
misarz Ligi Narodów w Gdańsku Gra- 
wina uznał kontrolę towarów, pocho- 
dzących z obrotu  uszlachetniającego 
gdańskiego, jako skierowaną specjal- 
nie przeciwko Gdańskowi i za action 
„directe ze strony Polski, jakkolwiek w 
tej mierze stosowane były przepisy, o- 
gólnie obowiązujące w Polsce. 

‚ Powyższa decyzja prowizoryczna 
nie przesądza zasadniczego sporu co 
do dopuszczalności obrotu, jaki upra- 
wia Gdańsk pod nazwą „obrotu uszla- 

Na niemieckim 

n-ru dowodowego 20 gr, 

KOLEJNY ARTYKUŁ 
„Liet. Aidas“ 

W SPRAWIE ZMIANY POLITYKI 
W STOSUNKU DO POLSKI. 

Artykuly dr. Yczasa i dr. Puryckiego, za- 

mieszczone w „Lietuvos Aidas“, a dotyczące 

sprawy zmiany orjentacji politycznej, nieje- 

den wytłumaczył sobie jako publiczną spo- 

wiedź i przyznanie się do błędów. Spowiedź 

nie jest rzeczą złą, a przyznanie się do błędu 

również wstydu nie przynosi. Tem niemniej 

artykuł dr. Puryckiego p. t. „W sprawie 

zmiany naszej polityki* (L. A. Nr. 53a), nie 

jest publiczną spowiedzią. 

Dr. Purycki nigdzie nie powiedział, że o- 

becne stosunki polsko-litewskie są dla Litwy 

korzystne. Wszyscy Litwini pragnęliby do- 

brych stosunków z Polską. Rząd wyłoniony 

przez sejm ustawodawczy, w którym to rzą- 

dzie zasiadał również dr. Purycki, składał się 

z przedstawicieli chrześcijańskiej demokracji 
i ludowców i w pierwszej swej deklaracji o- 

świadczył, że Litwa pragnie dobrych stosun- 

ków z Polską. Sejm ustawodawczy prowadził 

z rolską bardzo długie rokowania, pragnąc 

dojść do dobrych stosunków. Później w r. 

1925, gdy rządy sprawował sam tylko błok 

chrześć. demokracji, znowu prowadzone były 

długie rokowania z Polską w Kopenhadze 1 

Lugano. 

Jeszcze później, gdy litewską polityką za- 

graniczną kierował p. Voldemaras, całe lata 

układało się z Polakami. Tak więc wszystkie 

niemal rządy słowami i czynami podkreśliły, 
że obecne stosunki z Polską nie są dla Litwy 

korzystne, nie są normalne. # 

Jednak mimo, iż obecne stosunki z Pol- 
ską nie są dla Litwy korzystne, naprawić icit 

niepodobna, dopóki Polacy nie zechcą napra- 

wić gwałtu. 

Rzecz prosta, do tego samego celu mo- 

żna iść różnemi drogami. Można sobie wyo- 

brazić politykę tego rodzaju, że Litwini, nie 

wyrzekając się ziem okupowanych i nie prze 

rywając wałki o ich wyzwolenie, nawiązują 

z Polską stosunki normalne lub quasi-nor- 

malne i próbują stworzyć front przeciwko 
wspólnemu  niebezpieczeństwu. Czy jednak 
walka litewska o Wilno wtedy nie osłabnie? 
Czy nie będzie to przez wszystkich zrozu- 

miane, jako ostateczna stabilizacja gwałtu 

polskiego itd.? ь 

Jedynie po rozstrzygnięciu. wszystkich 

tych kwestyj i po wykryciu, że korzyść wy- 

raźnie góruje nad szkodą, możnaby mówić 
o wejściu na tę drogę. 

Polityka dogmatów nie uznaje i zmiana 
opinji w polityce nie jest ani głupia, ani 

hańbiąca. 

Ofiary ruchu kołowego 
w Paryżu 

51 zabitych, 218 rannych 
w ciągu dnia 

PARYŻ. PAT.— Wedle iniormacyj 

„Le Matin*, ogólna liczba ofiar ruchu 

kołowego w dniu wczorajszym, jako 

poświątecznym, wynosi 51 zabitych i 

218 rannych. 

  

SPÓR POLSKO-GDAŃSKI 
chetniającego biernego", nie uznawa- 
nego jako taki przez rząd polski, Za- 
sadniczy ten spór toczy się obecnie na 
podstawie skargi polskiej z dnia 15 
września 1931 r. przed instancjami Li- 
gi Narodów. 

W tym stanie sprawy decyzja wy- 
sokiego komisarza, wydana bez uprzed 
niego zbadania całokształtu stosunków 
celnych, musi wywołać zdziwienie i nie 
może się dodatnio przyczynić-do osta- 
tecznego załatwienia całokształtu spra- 
wy. 

Górnym Śląsku 
  

Sytuacja w przemyśle hutniczym 
BERLIN. PAT. — Komisja budże- 

towa Reichstagu obradowała w dniu 

30 b. m. na poufnem posiedzeniu nad 

sprawą sytuacji w przemyśle żelaznym 

na niemieckim Górnym Śląsku. Na wy- 

rażone w swoim czasie życzenie Komi- 

sji, minister gospodarki Rzeszy miał 

przedłożyć — według informacyj pra- 

sy — pouiny memorjał o reorganizacji 
zjednoczonych górnośląskich zakładów 

hutniczych oraz w sprawie połączenia 

z niemi zakładów Borsiga. 

Komisja przyjęła wniosek socjalis- 

tów, wzywający rząd do przedłożenia 

nowego wykazu sum, udzielonych z 
funduszów państwowych, na popiera- | 

nie przemysłu oraz przyjętych przez 

rząd Rzeszy w tym celu gwarancyj. 

Wykaz ten obejmować ma stan do 

I kwietnia r. b. 

Projekt rządu Rzeszy w sprawie 

sanacji zjednoczonych górnośląskich 

zakłądów hutniczych został po dłuższej 

dyskusji odrzucony przez znaczną więk 

szość komisji, złożonej z socjal-demo- 

kratów, partji państwowej, części cen-, 

trum i chrześcijańsko-socjalnych. 
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"W sprawie naszych ogrodów owocowych 
Zarządzony przez Rząd i Izby Prawo- 

dawcze szereg ulg dla rolnictwa wnosi 
wielkie odprężenie w fatalny nastrój i je- 
Szcze gorszą sytuację. rolnika, wywołaną u 
nas na Wileńszczyźnie nietylko wszechświa- 
tową konjunkturą, ale i nieurodzajem 1929 
i 1930 roku. Będzie to jednak lekarstwem 
przedewszystkiem na nerwy, t. j. więcej sku 
tecznym dla nastroju zbiedzonego rolnika, — 
niż dła realnej naprawy jego obecnego sta- 
nu. albowiem — dla uregulowania zaległości 
vod 30 — IX — 30 roku, bieżących należno- 
ści państwowych i komunalnych, a także 
bankowych i prywatnych obciążeń, i- pa- 
lących potrzeb zbliżającego się sezonu prac 
na roli (nawozy sztuczne, nasiona, koniczy- 
na, naprawa i dopełnienie inwentarza, opła 
cenie i żywienie pracowników i t.d.) — 
Musi on natychmiast znależć odpowiednie 
środki, inaczej zjedzą go same tylko procen- 
ta i kary, nie mówiąc już o zachwianiu na- 
dziei na urodzaj. — O temby w obecnef 
sytuacji państwowej Rząd mógł jeszcze cos 
< własnych zasobów rolnictwa ofiarować — 
nikt z poważnie myślących napewno nie ma- 
rzy. Gdyby raptownie konjunktura zmarła, a 
ceny na zboże podniosły się do odpowied- 
uiej wysokości — większość rolników nie 
skorzystałaby z tego, ponieważ . znaczna 
część urodzaju (pod naciskiem konieczności 
i konjunktury) dawno już wyprzedana za 
liche ceny. Nawet doraźna pomoc banków 
państwowych coś w rodzaju niemieckiego 
Osthilf'u lub nawet naszych dawnych poży- 
czek przednówkowych, kartoflanych, kro- 
wich i t. d. przy obecnej stopie oprocento- 
wania (do 11 proc.) dałyby tylko chwilowe 
zaspokojenie, bo rolnik więcej jak 4 — 5 
proc. za udzielony mu kredyt płacić nie mo 
że. 

Otóż w tak krytycznej chwili, nie mając 
żadnej nadziei na skuteczną pomoc z zew- 
nątrz, musi rolnik natychmiast zrewidować 
swoje wiasne najbliższe otoczenie, by w ma 
sie swych inwestycyjnych poczynań odsepa- 
rować objekty kosztowne, narazie niekorzy- 
stne, od niedocenianych lub zaniedbanych — 
które przy właściwem nastawieniu i użyciu 
mogłyby dać ratunkową ulgę i pomoc. — 
Pośród wielu takich objektów na pierwszem 
miejscu stają nasze owocowe ogrody. Od 
wieków uwykliśmy patrzeć na nie, jako na 
luksusowy dodatek do życia wiejskiego, tyl- 
ko w małej części wykorzystując je dla włas 
nych potrzeb, a całość prawie oddając dzier 
żawcom za liche grosze. Wiedzieliśmy do- 
brze, że pośrednicy robili na naszych owo- 
cach świetne interesy, ale tradycyjne przeko 
nanie, że to nię dla nas, — bezwzględnie 
panowało do lat ostatnich. Ostatniemi czasy 
pod wpływem zachęty sfer rządowych i sa 
morządowych a najbardziej pod naciskiem 
konieczności zdobycia gotowego grosza, — 
zaczęto odnawiać i ogradzać ogrody, bielić 
i okopywać drzewka owocowe i bardziej 
dbać o odpowiednie zbieranie i  przecho- 
wywanie owoców. 

Fatalne mrozy 1929 roku, które nietylko 
w środkowej i południowej Polsce, ale i 
w „sąsiednich krajach spustoszyły owocowe 
ogrody, u nas na Wileńszczyźnie popsuly 
gruszki, a jabłoniom prawie nie zaszkodziły. 
— Ta większa wytrwałość naszych drzew 
owocowych najzupełniej odpowiada i więk 
szej wytrwałości owoców, z których nie- 
które gatunki przechowują się po dworach 
do maja i dalej. Większa zawartość kwasu 
jabłecznego i aromatów wyraźnie odróżnia 
nasze jąbłka rożnorodnością smaku i zapa 
chu od słodkich owoców południa i robi je 
najlepszym materjałem dla różnego rodzaju 
przetworów owócowych (marmelady, powid 
ła, kompoty i t.p.). Wszystko to razem by- 
io powodem, że za ostatnie kilka lat ceny 
ogrodów poszły w górę i cały szereg ma- 
jatków miał po kilka tysięcy subsydjów bez. 
zwrotnych i bezprocentowych od swoich 
własnych ogrodów. Bardziej energiczni włas 
ciciele poczęli myśleć o wyeliminowaniu po 
średników, którzy płacąc za dzierżawy 3—4 
tysiące, zarabiali często 10 — 11 tysięcy zło 
tych., a Bank Rolny udzielił pomocy dla za- 
łożenia warsztatów i fabryk przetworów о- 
wocowych przy nowozorganizowanych spół- 
dzielniach. Rok 1930 był pod tym względem 
wyjątkowo pomyślny: ceny na ogrody pod- 
niosły się znacznie, a wszystkie zapasy owo- 
cowe były doszczętnie wykupione,; organiza 
cje współdzielcze posunęły się znacznie na- 
przód, obiecując w najbliższym czasie wziąć 
pod swoją opiekę cały urodzaj miejscowy. 
—W takim nastroju spotykaliśmy wiosnę 
931 roku. Ożywiony atak pośredników spot 
kał się z rezerwą właścicieli, którzy pomimo 
podniesienia cen dzierżawnych, wyjawili chęć 
spieniężenia owoców bez udziału pośredni- 
ków, projektując bezpośrednią dostawę do 
spółdzielni i wysyłanie gatunków zimowych 
do miast. Lecz już w połowie lipca rozeszła 
się pogłoska, że ceny na jabłka spadają, a 
dzierżawcy, którzy już wpłacili zadatki, po- 
częli się cofać i prosić o znaczne ustęp- 
stwa. 

W sierpniu przy zupełnym braku popytu 
na wczesne gatunki cena na miejscu nie 

przewyższała 3 — 5 groszy za kg. Takiź 
los spotkał i jesienne gatunki, których nikt 
na miejscu nie kupował, a próby wysłania 
do Wilna dały fatalne wyniki. Warsztaty 
spółdzielcze pozostawały bezczynne, lub wy 
dzierżawione pośrednikom, którzy za wybo- 
rowe owoce płacili po 10 — 12 gr. za kg. 
z dostawą. Z gatunkami zimowemi było je- 
szcze gorzej, bo na miejscu nikt ich nie ku- 
pował, a wysłanie koleją było niemożebne, 
tak wskutek wyjątkowo niskich cen hurtow- 
nych, jak i z powodu niezrozumiałego po 
dziś dzień podniesienia taryfy kolejowej 
specjalnie dla jabłek więcej „niż o 100 proc. 
w porównaniu z rokiem 1930. 

Jednocześnie cło na owoce zagraniczne 
zostało znacznie obniżone, a Kanada i So- 
wiety przeforsowały do Polski ogromną ilość 
swoich okropionych arszenikiem jabłek. — 
Nieoczekiwany zbieg tych wyjątkowych o- 
koliczności ostatecznie zrujnował właścicieli 
ogrodów krajowych, którzy w obawie przed 
nadchodzącemi mrozami pochowali najlepszą 
część urodzaju w prowizorycznie skleconych 
składach. Ostatecznym wynikiem całej kam- 
panji owocowej ubiegłego sezonu jest fakt, 
że w oświetlonych wystawach i witrynach 
Warszawy, Wilna i t. d. leżą piramidy „ka- 
nadyjskiej* i „bumażnej* renety, po cenie 
2—3i pół za kg., a polskie owoce gniją 
i marżną na wsi, przyczem w wyjątkowych 
mogą być sprzedane po 15 — 25 gr. na kg. 
W. tym fatalnym roku ogrody owocowe nie- 
tylko nie przyniosły pomocy rolnikowi, ale 
naraziły go na dodatkowy rozchód za pilno- 
wanie latem i przechowywanie w zimie z o- 
opalaniem chłodnych, prowizorycznych skła- 
dów. 

Jaka była tego przyczyna — wartoby by 
ło wyjaśnić najszczegółowiej. Naogół — po- 
mijając możliwość zemsty skoncentrowane- 
go kapitału, za nieoczekiwaną aktywność 
właścicieli — widzimy tu pewne niefortunne 
zarządzenia państwowe (podniesienie taryfy, 
obniżenie ceł i t. d.), a najwięcej wyraźną 
bierność samych właścicieli, którzy nietylko 
nie umieli ująć sprawy w całym jej! pań- 
stwowem znączeniu, lecz siedząc na wsi, — 
biernie poddali się swojemu losowi. Zacho- 
więc teraz pytanie: czy pod wrażeniem roku 
ostatniego, mamy wyrąbać ogrody na tak 
drogi obecnie opał, a zwolnioną rolę wysa- 
dzić kartoflami i burakami dla bydła, czy 
też opierając się na tradycjach roku 1930— 
podjąć walkę na nowo? —. Prosiłbym o od 
powiedź tak sfer rządzących, jak i współ- 
obywateli. T. Hryniewski. 
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Z CZERWONEGO RAJU 
JAK PRACUJĄ GORNICY W SOWIETACH 

PARYŻ. PAT. — W dzisiejszym 

dzienniku „Le Journal“ opowiada Lon- 

don szczegóły rozmowy, jaką odbył z 

Rosjaninem  Batlamirem, inżynierem 

górniczym, zatrudnionym do niedawna 

w dyrekcji jednego z wielkich przed- 

siębiorstw węglowych w Stalingradzie, 

któremu wraz z żoną udało się zbiec 
do Rumunii. 

Przed rokiem 1931 — oświadcza 

inżynier rosyjski — górnicy sowieccy 

pracowali w kopalniach ściśle ograni- 

czoną ilość godzin i zobowiązani byli 

ao wydobycia w każdym miesiącu z 

góry oznaczonego kontyngentu węgla. 
O ile w końcu miesiąca okazało się, że 

ilość wydobytego surowca była niższa 

od przewidzianej, wówczas zmniejsza- 

no górnikom pensje proporcjonalnie do 

powstałego deficytu. 

Od roku 1931 stosowana jest inna 

metoda. Za wykonanie pracy odpowie- 

dzialna jest administracja fabryki. Jeśli 

ilość wydobytego węgla niższa jest od 
przewidzianej na ten miesiąc, to robot- 

nicy pracują nadal, nie pobierając wy- 

nagrodzenia aż do czasu wyrównania 

niedoborów. Podobny stan rzeczy czy- 

ni okropnem życie robotnika. Nie ma 

„on stałych godzin przyjmowania posił- 

ku, powraca do domu w porach wprost 
fantastycznych, co ujemnie odbija się 

Obrót towarowy pomiędzy Polską aNiemcami 
WARRSZAWA. PAT. — W związku z 

zawartem w dniu 26 bm. porozumieniem pol- 
sko-niemieckiem w sprawie wzajemnych sto 
sunków gospodarczych, Ministerstwo Prze- 
mysłu i Handlu komunikuje, że począwszy 
od 1 kwietnia rb. obrót towarowy między 
Polską a Niemcami będzie się opierał na na- 
stępujących zasadach: - 

r) Wszystkie artykuły, eksportowane 0- 
becnie z Polski do Niemiec, będą mogły być 
wywożone nadal na dotychczasowych wa- 
runkach. Wyjątek pod tym względem sta- 
nowi masło, w stosunku do którego taryfa 
maksymalna stosowana była już w ciągu о- 
statnich dwóch miesięcy (cło 170 mk., a o- 
becnie korzystać będzie z ogólnego cłą au- 
tonomicznego, w wysokości 100 mk od 1 q.) 

2) Niemiecka taryfa maksymalna, t. zw. 
Obertarif, zastosowana zostanie począwszy 
od 1 kwietnia rb. jedynie w stosunku do tych 
artykułów, pochodzących z Polski, które do- 
tychczas były objęte bądź zakazami antypol- 
skiemi, bądź też bojowemi cłami antypolskie- 
mi. Cło maksymalne nie zostanie jednak za- 

stosowane do jaj, przywożonych z Polski do 
Niemiec, dla których stosowane będzie nie- 
mieckie cło autonomiczne (obecnie 180 mk. 
od 1 q.) 

3) Polska taryfa maksymalna wprowa- 
dzona zostanie jedynie w stosunku do tych 
artykułów niemieckich, które podpadają pod 
listę zakazów antyniemieckich z roku 1925. 

W zakresie towarów, objętych ogólnemi 
zakazami przywozu rozporządzeniami z gru- 
dnia 1931 r. (D. U. R.P. Nr. 111), oraz z 
lutego 1932 r. (D. U. R. P. Nr. 9), a podpa- 
dających pod zakazy przywozu, wydane. już 
poprzednio (bądź ogólne, bądź antyniemiec- 
kie), ustalone zostały kontyngenty na przy- 
wóz z Niemiec. Pozwolenia na przywóz z 
Niemiec powyższych towarów wydawane bę 
dą od 1 kwietnia 1932 r. przez Ministerstwo 
Przem. i Handlu w normalnym trybie. Poda- 
nia winny być skierowane, jak zwykle, do 
właściwych terytorjalnie Izb Przemystowo- 
Handlowych, względnie w Warszawie do 
Stowarzyszenia Kupców Polskich lub Centrali 
Związku Kupców. 

  

  

Voldemaras zginął bez śladu 
Tajemniczy samochód. — Czyżby siedział w Królewcu? 

Waldemaras, ostatnio uniewinniony 
sądownie z zarzutu przygotowania za- 
machu na jednego z członków obecne- 
go litewskiego tryumwiratu dyktator- 
skiego, pułk. Rustejkisa i z zarzutu nie- 
których defraudacyj skarbowych, miał 
się skromnie usunąć w domowe zacisze 
i osiąść w nadgranicznej mieścinie Je- 
ziorozach. Czas jakiś rzeczywiście ci- 
cho tam siedział, ostatnio jednak, kiedy 
cała uwaga rządu i społeczeństwa li- 
tewskiego zwrócona była w stronę prze 
ciwną, ku Kłajpedzie, zniknął raptem z 
miejsca swego dobrowolnego wygna- 
nia. 

Opowiadają, że widziano, jak przed 
dom w którym mieszkał Waldemaras, 
zajechało auto policyjne. Z niego wy- 
siadło dwóch osobników po cywilnemu 
ubranych, którzy weszli do mieszkania 
b. dyktatora. Po niejakim czasie wy- 
szedł w ich towarzystwie Waldemaras, 
poczem wszyscy wsiedli do auta i od- 
jechali w niewiadomym kierunku. Co 
do dalszych losów bohatera, zdania są 
podzielone. 

Jedni utrzymują, że został porwany 
przez agentów litewskiego rządu dyk- 
tatorskiego, przedewszystkiem pułk. 
Rustejkisa, zaklętego wroga Waldema- 
rasa. P. Rustejkis poprzysiągł mu zem- 
stę za zamach na swoje życie, co 
wprawdzie w sądzie nie było udowod- 
nione, ale o czem p. Rustejkis jest głę- 
boko przekonany. Wypływająca stąd 
pogłoska o internowaniu Waldemarasa 
w obozie koncentracyjnym w Wor- 

niach, okazała się jednak nieprawdzi- 
wa. 

W Worniach go wcale niema. 
Zresztą byłoby trudno posądzać o 

tak naiwny krok doświadczonego gra- 
cza, jakim jest p. Rustejkis. Inni nato-. 
miast twierdzą, że Waldemaras przy 
pomocy swych przyjacio: politycznych 
uciekł zagranicę, oczywiście do Nie- 
miec, których wskazówek w polityce 
zewnętrznej zawsze był wiernym wy- 
konawcą. Niemcy zechciały może wy- 
zyskać tę resztkę popularności, jaką 

  

Tardieu jako 
Paryski korespondent angielskiego dzien- 

nika „Observer* wspomina czasy, gdy obec- 
ny premier francuski Tardieu był współbra- 

cownikiem redakcji paryskiego dziennika 

„Le Temps* i opisuje z jaką łatwością -pisał: 

artykuły wstępne Tardieu, z jaką starannoś- 

cią dobierał tematy, zwracając szczególną 

uwagę na opinię francuską i zagraniczną. 

Rewnego razu Tardieu wybierał się z je- 

dnym z kolegów na śniadanie i został we- 

zwany do redaktora naczelnego. 

— Za godzinę muszę mieć artykuł wstęp- 

ny gotowy rzekł redaktor i podał mu temat. 

— Kto ma napisać? — zapytał Tardieu. 

— Ja idę na Śniadanie. в 

— Wszystko mi jedno, czy pan, czy ko- 

lega pański artykuł napisze, ale artykuł mu- 
szę mieć za godzinę na mojem biurku. 

Tardieu zamyślił się na chwilę i wyszedł. 

Opowiadając koledze, poco został wezwany 

się cieszy w niektórych kołach litew- 
skich Waldemaras i użyć go do osła- 
bienia polityki dzisiejszych dyktatorów 
litewskich, zapoczątkowanej wystąpie- 
niem przeciwko niemieckim knowaniom 
w Kłajpedzie. 

Wnoszą więc, że Waldemaras wy- 
jechał do Królewca, gdzie się kryje, 
zachowując ścisłe incognito i czekając 
na sprzyjające okoliczności do czynne- 
go wystąpienia. Tymczasem jedno jest 
pewne, że wszelki ślad po nim w Lit- 
wie zaginął. 

dziennikarz 
do redaktora naczelnego, zaproponował mu: 

° — Napiszmy artykuł wspólnie. Zjemy 

śniadanie, a przy kawie weźmiemy się do pi- 

sania. Ja napiszę dwie pierwsze strony, pierw- 

szą od słów: — „Jak to już dawniej dono- 

silišmy“... i druga: — Tym sposobem oczy-    
wišcie...“ Pan tymczasem zacznie trzecią stro 

nę od słów: — „Z drugiej strony koniecznem 

jest wskazać..." i czwartą: — „Biorąc wszyst 
kie te okoliczności pod uwagę, przychodzimy 

do wniosku...* Dobrze? 

— Zgadzam się — odparł kolega. 

Artykuł o oznaczonej porze spoczął na 

biurku redaktora, który po przeczytaniu go, 

był bardzo zadowolony, lecz w żaden sposób 

nie mógł zrozumieć, dlaczego artykuł ten był 

napisany dwoma charakterami pisma... 

W tym czasie Tardieu ze swym kolęgą 

dopijali w restauracji kawę. 

" przeczone zalety, 

na jego zdrowiu. Okręg doniecki spro-. 

wadził niedawno do pracy górników z 
zagłębia Ruhry, gdzie panuje bezrobo- 
cie. Jednakże emigranci niemieccy, nie 
mogąc znieść okropnych warunków ży 
cia w kopalniach rosyjskich, powracają 

ao swej ojczyzny. 
REBZROEZZEE ARE TREC TREE RODÓW W RSE 

Samolot z łodzi 
podwodnej 

REWELACYJNY WYNALAZEK 

Od początku budowy samolotów 
zastanawiano się nad tem, jak długie 
mają być skrzydła. Ze względu na to, 
że szybkość lądowania powinna być 
jak najmniejsza, skrzydła muszą być 
jak największe. Z drugiej strony przy 
dużych szybkościach w powietrzu, — 
wielkie skrzydła są tylko przeszkodą. 
Najgenjalniejsze umysły zastanawiały 
się nad rozwiązaniem tego problemu, 
przez wiele lat bezskutecznie. Dopie- 
ro teraz udało się zakładom Junkersa, 
problem ten dodatnio rozwiązać. 
Nowe typy samolotów, które są pew- 
nego rodzaju konstrukcyjną sensacją, 
posiadają skrzydła wysuwalne  tele- 
skopowo. Jak to jest konstrukcyjnie 
rozwiązane niewiadomo, bo zakłady 
Junkersa zachowują ścisłą tajemnicę 
tego wynalazku. Z pewnych jednak da 
nych możemy się domyślać sposobu 
rozwiązania tej konstrukcji. 
szczamy, że skrzydła wysuwane są 
przy pomocy  ścieśnionego powietrza, 
a wciągane zapomocą umieszczonych 
wewnątrz sprężyn. 

Że konstrukcja taka posiada nieza- 
nie ulega najmniej- 

szej wątpliwości, przy jej pomocy u- 
zyskuje się wielka szybkość wznosze- 
nia się, osiąga się duże szybkości, w 
powietrzu przez wysunięcie skrzydeł, 
małą szybkość lądowania. 

Najciekawsza w tem wszystkiem 
jest wiadomość, którą przynosi ame- 
rykański miesięcznik „Modern Mecha- 
nies" Donosi on mianowicie, że po о- 
głoszeniu powyższych wiadomości, —- 
przedsięwzięto w duńskiej marynarce 
ciekawe próby budowania łodzi pod- 
wodnych z takiemi właśnie teleskopo- 
wemi skrzydłami, które wysunięte, za- 
mieniają łódź podwodną na samolot. 
Rzecz prosta, że śmigło musi być do- 
śrubowane. Według — wspomnianego 
czasopisma, próby i doświadczenia 
poczynione na dużych modelach, daiy 
dodatnie wyniki. Będzie to, o ile wia- 
domość jest prawdziwą  — pierwszy 
na świecie samolot - łódź podwodna. 

LICZBĄ BEZROBOTNYCH 
w POLSCE 

WARRSZAWA. PAT. — Liczba bezrobot- 
nych, zarejestrowanych w Państwowym U- 
rzędzie Pośrednictwa Pracy w dniu 26 mar- 
ca, wynosiła 355.970 osób, co stanowi wzrost 
w stosunku do tygodnia poprzedniego o 
1048 osób. : 

      

JAK W 

Przypu- : 

W_WIRZE STOLICY. 
AFERA  BANKIERSKA 

Liczba poszkodowanych  przeż Kwinte 

dochodzi do 150. Właściciel skromnego kan- 

toru wymiany był starym człowiekiem, pro- 

wadził swój banczek od przeszło 20 lat, wy 
glądał, miał reputację bardzo solidnego, — 

więc i klientelę ogromną. 

Dziś obliczają sprzeniewierzone pieniądze 

na 10 miljonów złotych. Badanie ksiąg wy- 

kazuje coraz to nowe szacherki, np. do ak- 

tywów wciągnięto na sumę 300,000 zł. cu- 

dzych towarów. 

Nieszczęśliwy reemigrant Mączyński z 

Chicago, który ulokował u Kwinty 80,000 

dolarów, nie na swoje nazwisko, lecz pod 

„Piotrowski“, niby dla uniknięcia podatków. 

— jest w rozpaczy, krewni muszą go do- 

brze pilnować, bo już próbował popełnić sa- 

mobójstwo Tyle lat pracował, uzbierał po- 

ważny kapitalik, wrócił do kraju, polecono 

mu Kwintę, jako pewną, murowaną firmę— 

dał mu wszystko, co miał, i trach — wszy 

stko djabli wzięli. Inny jegomość, obywatel 

ziemski, ulokował niedawno u Kwinty 400 

tysięcy złotych, osiągniętych ze sprzedaży 

majątku. 

Ciekawe, że Kwinto otaczał się. zawsze 

cudzoziemcami. Sekretarką jego była Szwaj- 

carka Gourgol, kasjerką — Lotyszka. Ta 

Gourgol, zarazem kochanka, lokowala pie 

niądze bankiera w Szwajcarji. Bo nie ulega 

wątpliwości, iż Kwinto nie stracił nawet 

czwartej części powierzonych mu kapitałów 

— poumieszczał je cichaczem zagranicą — 

pewnie głównie w Szwajcarji — pod różne- 

mi nazwiskami. 

   

Podczas rewizjj w mieszkaniu panny 

Giourgol znaleziono w szafie 3000 dołarów 

'w złocie (nie 30,000, jak mylnie rozgłasza - 

no). 

Kwinto siedzi na Pawiaku w dobrym hu- 

riorze, urąga dozorcom, sądziemu śledcze- 

mu, adwokatom — zaręcza, że nic uie 

trafią mu dowieść, о żadnej malwersacji 

przekonać. Maksymalna kara „jaka mu grozi 
wynosi 5 lat ciężkiego więzienia.. 

  

Kwinto jest pewien, że i połowy nie do 

stanie. A wypuszczony na wolność, wyje: 

dzie zagranicę, będzie korzystał z pieniędzy 

zdeponowanych w Szwajcarji. . Bez sumie- 
nia jest ten stary Kwinto, wydaje mu się 
chyba, że będzie żył, jak drugi Matuzalem. 

K. 

  

nowoczesne, pierwszo- 
rzędnej jakości z gwa- MEBLE ===" 

CENY ZNIŻONE 
Poleca э В. Łokuciewski 

Wilno, u!. WileAska 23. 
  

CZWORĄCZKI 
Z Brodnicy, na Pomorzu, donoszą: 

Żona robotnika Dymowskiego urodziła 
tu szczęśliwie 4 dzieci—w tem 2 dziew- 
czynki i 2 chłopców. Wszystkie dzieci 
żyją. Matka czuje się dobrze. 

  

KTO WYGRAŁ? 
WARSZAWA. PAT. — W 15-tym dni 

ciągnienia 5-tej klasy 24 Polskiej Państwowej 
Loterji Klasowej, główniejsze wygrane padły 
na numery następujące: ; 

Po 5 tysięcy złotych 82.734 i 100.228. 

CAGJ... 
  

NAPAD NA KASJERA KOLEJOWEGO W ŁODZI 
ŁÓDŹ. PAT. — We środę o godzinie 17 

na kasjera dworca kolejowego Łódź-Kaliska 
Marcelego Unińskiego, dokonano napadu ra- 
bunkowego. Uniński na pół godziny przed 
napadem zdał wszystkie pieniądze do P. K. 
Q. W chwili, gdy woźny wyszedł z pokoiku 
za kasą, w którym znajdował się kasjer, 
wdarło się tam dwóch bandytów, usiłując 
kasjera obezwładnić. 

Uniński, szamocąc się z napastnikami, 
coinął się do dzwonka alarmowego. Na a- 

„BICZ 
Niedawno ukazało się drugie, zna- 

cznie powiększone wydanie książki ks. 
kanonika Ignacego Charszewskiego, p. 

't „Palec Boży w nowożytnych kata- 
strofach żywiołowych". (Nakł. Druk. 
Katolickiej w Katowicach). 

Ks. Charszewski od szeregu lat u- 
ważnie się przygląda historycznym i 
współczesnym katastrofom  żywioło- 
wym, analizuje ich przebieg i ustala 
przyczyny. Przyczyna właściwie jest 
jedna: grzechy ludzkie, przebierające 
wszelką miarę, oraz bluźnierstwa, za 
które Pan Bóg karze szczególnie suro- 
wo. Tendencja książki jest zewszech- 
miar godna uznania i pochwały. Wyka 
zanie zależności ' katastrof żywioło- 
wych od grzechów ludzkości, zazna- 
czenie — wyraźne, mocne, iż Pan Bóg 
jest wszechobecny i wszystkowidzący, 
że kary, Spadające na ludz- 

„košė, 5а  „wyrazem  najwyžszej 
Boskiej sprawiedliwości, — wszystko 
to może mieć szczególnie wielkie zna- 
czenie, zwłaszcza w obecnych czasach, 
kiedy poczucie odpowiedzialności za 
swe czyny powszechnie zanika. 

Lekceważymy obowiązki względem 
ludzi, zaniedbujemy obowiązki wobec 
Boga. W pierwszym wypadku wycho- 
dzimy na tem całkiem dobrze,  (al- 
truizm i szlachetność obecnie wcale się 
nie popłacają) ; w drugim wypadku nie 
zdajemy sobie sprawy z następstw. 

Właśnie ks. Charszewski chce nam 
przyjść z pomocą i, zarysowując sze- 

„cem kłamstwa! 

BOŻY" 
* a 

sić nas do zastanowienia się, skruchy 
i pragnienia poprawy. 

W książce swej czcigodny . autor 
podaje w formie nowelistycznej szereg 
opisów strasznych katastrof, które by- 
łył wyraźnym wynikiem zbrodni ludz- 
kiej. Autor na wstępie wzmacnia swe 
stanowisko, przytaczając rozmowę z 
jakimś niedowiarkiem: 

— „Czy ksiądz miał objawienie o 
tem, że w opisanych przez niego kata- 
strofach objawił się Palec Boży? 

,— Tak — odparłem: — Miałem 0- 
bjawienie i to satanistyczne! 

_— Ba! Lecz szatan jest przecież oj- 

— To też było to jego tajemnicą, 
którą mu wydarto!*.. 

Posłuchajmy wiec uważnie autora, 
który dotarł do praprzyczyny katastrof 
i zechciał łaskawie nas o tem poinfor- 
mować. - Boz) 

Oto naprzykład jeszcze świeża w 
naszej pamięci zeszłoroczna katastrofa 
statku „St. Filibert', który podczas 
nieoczekiwanej burzy przewrócił się 
do góry dnem w pobliżu wyspy-Noir- 
moutier na oceanie Atlantyckim. Był to 
statek spacerowy, kursujący „pomiędzy 
miastem Nantes nad rzeką Loarą, a 
wyspą Noirmoutier. Na statku znaj- 
dowało się około 600 ludzi, którzy pra 
gnęli spędzić niedzielę (było to 14-VII 
1931 r.) na wyspie. Wyratowano tylko 
oś OSÓb... 

„Ks. Charszewski tak opisuje kata- 
ieg obrazów gniewu Bożego, chce zmu strofę: 

mi, bada, docieka. 
„przyczynę katastrofy: na statku znaj- 
„dowala się wycieczka robotników-so- 

„Mieszkańcy półwyspu, kończące- 
go się przylądkiem Rochelle, słyszeli 
okropny ryk, jakby zarzynanego maso- 
wo bydła. Całe rodziny — w tem jed- 
na, składająca się z 14osób, potonęły. 
Około 40. wózków dziecięcych poszło 
na dno wraz z dziećmi, lub pływało na 
falach, bez dzieci. Jeden z wyratowa- 
nych przez całą godzinę trzymał żonę 
wraz z dzieckiem na powierzchni mo- 
„rza, lecz wkońcu, wyczerpany z sił, pu 
Ścił oboje i sam tylko się ostał.. Trud 
no o śmierć masową, bardziej nagłą, 
a przytem połączoną ze świadomością 
okropnego losu aż do ostatka... I za co 
—narzuca się pytanie—taka okropna 
Spotkała kara? Że bowiem była to ka 
kara, o tem, osobiście przynajmniej, 
byłem przekonany od pierwszej chwili, 
kiedy prasowa wieść o niej doszła do 
„mojej wiadomości... 

l oto ks. Charszewski nawiązuje 
korespondencje z kapłanami francuski- 

Wreszcie ustała 

cjalistów, którzy, zamiast pójść w nie- 
dzielę na mszę św., zrobili majówkę 
i szydzili z katolików: 

— Idźcie sobie na procesje swoje- 
go Boga! My pojedziemy na trochę le- 
pszą zabawę bez Niego!* 

Podobne bluźnierstwa  wypisywał 
miejscowy dziennik socjalistyczny... 

Ks. Charszewski z całem przekona- 
niem ustala winę i karę. Oskarża nie- 
tylko bluźnierczych socjalistów, ale i 
przygodnych podróżników: 

— „Gdyby przygodni towarzysze 
podróży błuźniących komunistów, byli 

dość uświadomieni religijnie, to, wie- 
dząc o ich bluźnierstwach, żaden na 
„jeden statek ńie wsiadłby, nawet w dro 

gę na wyspę”. 
Ale czy wszyscy podróżnicy wie- 

dzieli o bluźnierstwach komunistów?.. 
A gdyby nawet wiedzieli, czy ich obec 
ność na statku miała oznaczać podzie- 
lanie poglądów ateistycznych? | jak 
połączyć blužnierstwa komunistów z 
temi 40 pływającemi wózkami dziecię- 
'cemi?.. ` 

Czytelnik gubi się w pytaniach, wi- 
dząć niewspółmierność winy i kary. 

Autor jednak nietylko tych pytań i 
wątpliwości czytelnika nie usuwa, lecz 
coraz je zwiększa, ttumacząc katastro- 
fy w sposób zbyt dobitny. 

Dlaczego np. w r. 1912 zatonął 
„Tytanik*, olbrzym morski, 
3150 ludzi? 

— „Oto, co wyszło na jaw po ka- 
„tastrofie, a co prasa. wolnomyślna a 
nawet, w znacznej części katolicka, 
przemilczała. Przy budowie Tytanika 
pracowali m. in. (!) członkowie bez- 
bożnej sekty oranżystów. Pyszni swo- 
jem dziełem, wypisali oni na bokach 
okrętu wyzwania: „Ani sam Chrystus 
nie zatopiłby tego okrętu!* — i „Nie- 
masz Boga, któryby zdołał ten okręt w 
odmętach morskich pogrążyć!*... Nie 
dość na tem. Nowo orleański dziennik. 
„Morning Star* doniósł: „Franck Ma- 
ckee z Brooklinu, powróciwszy z Irlan- 
dji, oznajmił jednemu z dziennikarzy, 
że budowniczy Tytanika był bezbożni- 
kiem, dobrze tu znanym, i że na spod= 
niej części Statku, poniżej linji zanurze- 
nia, wyrył on swoje godło: „Ni Boga, 

wiozący: 

ni pana!“.., 
A więc za czyny kilku członków 

sekty oranżystów i za ateizm budow- 
niczego, śmierć w odmętach morza po- 
niosły tysiące ludzi całkiem  niewin- 
nych. . 

Jak to pogodzić?.. 
Autor tłumaczy: 
„Zginęli i niewinni śmiercią tak 

straszną? Ależ ta śmierć była zarazem 
wspaniała! Żeby to uznać, trzeba tyl- 
ko spojrzeć na nią ze stanowiska bo- 
haterskiego nastroju religijnego, na ja- 
kie groźna chwila podnosi nawet po- 
spolite dusze... Tylko ze stanowiska 
niewiary w życie przyszłe taka śmierć 
niewinnych wydaje się okrucień- 
stwem'*.. 

A więc śmierć nie jest karą? Na 
czem wówczas polega kara Boża za 
grzechy chociażby tych  oranżystów, 
którzy budowali okręt i, naturalnie, 
podróży na nim nie odbywali?.. 

Znów pytania bez odpowiedzi. 
Może odpowiedź znajdziemy, zasta 

nawiając się nad trzęsieniem ziemi w 
Mesynie w r. 1908? 

Czytamy: : 
„Katastrofa mesyńska należy do 

największych tego rodzaju od czasów 

Narodzenia Chrystusa, 0 ile nie jest 

największą bezwzględnie. Na 140 ty- 

sięcy mieszkańców zginęło przeszło 60 

tys., nie licząc poranionych i z prze- 

rażenia oszalałych, których było drugie 
tyle... Runęła połowa wszystkich do- 
mów, gdy reszta uległa różnym uszko- 
dzeniom, a z pośród 125 świątyń me- 
syńskich, ocałała całkowicie tylko je- 
dna jedyna". 

х 

larm przybyli dyżurni policjanci, oraz służba. 
kolejowa. 

Jeden z bandytów usiłował zbiec, iecz zo- 
stał ujęty, drugi natomiast — zatrzasnąwszy 
siatkę bezpieczeństwa w.Rasie, — począł się 
z niej ostrzeliwać. Policja odpowiedziała rów 
nież strzałami, zabijając bandytę na miejscu. 

Na miejsce napadu zjechał naczelnik urzę: 
du śledczego, oraz komendant miasta. Śledz- 
two trwa. 

Oto kara, której równej nie pamię- 
ta ludzkość od czasów dawnych. Za 
co. Pan Bóg tak straszliwie ukarał grze 
sznych ludzi?.. Ks. Charszewski wy- 
jaśnia dokładnie: 

„W Mesynie wychodziło pisemko 
humorystyczne p. n. „Ił Telefono*, któ 
rego nakład wynosił 25 tys. egz. Czy- 
tali je wszyscy, nie wyłączając pa- 
nien i panienek, pomimo, że miotało 
ono najstraszniejsze błuźnierstwa prze 
ciw Bogu, Najśw. Marji Pannie i wo- 
góle przeciw wszystkiemu, co święte... 
Otóż w numerze gwiazdkowym tego 
plugawego humoryścidła ukazała się 
bluźniercza modlitwa do Dzieciątka 
Jezus, napisana wierszem przez „Fa- 
(„warzysza* Migneca. W tej zaś łże- 
modlitwie, która byłaby godna szata- 
na, gdyby nie jej głupota, szósta z ko- 
lei zwrotka wprost wzywa Boże Dzie- 
ciątko, by zesłało „na wszystkich” trzę 
sienie ziemi”... k 

W numerze gwiazdkowym „„huslio - 
„rystycznej“ szmaty, ukazało się to błu- 
źnierstwo, 28 grudnia nastąpiło trzę- 
sienie ziemi... 

W podobny sposób tłumaczy ks. 
Charszewski długi szereg żywiołowych 
katastrof. Z zacięciem literackiem i 
wielką plastyką zarysowuje przeróżne 
klęski, spadające na ludzkość i wyka- 
zuje przyczynę katastrof: gniew Boży, 
spowodowany niecnem postępowaniem 
komunistów, masonów, ateistów i nie- 
dowiarków! 142 

Czy osiąga jednak właściwy zamiar 
wykazania karzącej sprawiedliwości 
Bożej? Można wątpić. Zastosowując 
ludzką miarę w ocenie przyczyn gni:- 
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GŁOSY CZYTELNIKÓW 

Wiosenny tydzień . 
czyszczenia 

Z powodu tego, że ład, porządek i 
czystość i miłe otoczenie wpływają do- 
datnio na usposobienie człowieka, do- 
dają pogody ducha, podnoszą go mo- 
ralnie, zachęcają do pracy i podnoszą 
wydajność i jakość pracy, wiele fabryk 
amerykańskich pobudowało swoje za- 
kłady w stylu ślicznych zamków i pa- 
łaców, otoczonych klombami, trawni- 
kami, sztucznemi stawami i fontannami 
a wewnątrz zaprowadzilo  ilealną 
wprost czystość, bieląc i malując wnę- 
trze i wszystkie maszyny każdego ty- 
godnia. 

Kolosalne sumy wydawane na to, 
powracają stokrotnie w postaci zwięk- 
szonej wydajności i jakości pracy. 

Prawie wszystkie miasta i mias- 
teczka w Stanach Zjednoczonych A. P. 
żeby zaszczepić zasady ładu, porządku 
i czystości w psychikę obywateli, urzą- 
dzają każdej wiosny tydzień czysz- 
czenia. 

Podczas tego tygodnia gazety są 
przepełnione odpowiedniemi artykuła- 
mi, hasłami i ogłoszeniami, a w naj- 
bardziej ruchliwych punktach miasta 
są umieszczane ogromne szyldy i afi- 
sze, przypominające i zachęcające 
mieszkańców do czyszczenia, ładu i po 
rządku. 

W rezultacie większa część obywa- 
teli podczas tego tygodnia maluje, de- 
koruje i czyści mieszkania, puste poko- 
je, piwnice, strychy, podwórza i zakąt- 
ki, gdzie nikomu na myśl by nie przy- 
szło lata całe zaglądać. 

; W Polsce, z powodu tego, že spo- 
_ łeczeństwo było zajęte ważniejszemi i 

żywotniejszemi sprawami, do dziś na 
tem polu wyczuwa się zaniedbanie. 

Są co prawda kodeksy i przepisy o- 
bowiązujące mieszkańców miast i mia- 
steczek do utrzymania pewnej czysto- 
Sci, lecz jak one są wypełniane i co 
znaczą, należy tylko zajrzeć do niektó- 
rych dzielnic każdego miasta. 

Cóż znaczy jakiekolwiek prawo, je- 
żeli w psychikę obywateli nie jest wpo- 
Jona zasada tego prawa? Najlepszym 
chyba dowodem tego jest prawo prohi- 
bicji w Stanach Zjednoczonych. 

Otóż żeby zachęcić każdego miesz- 
kańca do szanowania przepisów czys- 
Stości i do ładu i porządku, miasta pol- 
skie powinny pójść za przykładem a- 
merykańskich i urządzić u siebie ty- 
dzień wiosennego czyszczenia, a ini- 
cjatywę powinno dać Wilno, gdzie dłu- 
goletnia niewola pozostawiła głębsze 
ślady, niż gdzieindziej. 

Oprócz wymienionych powyżej ko- 
rzyści moralnych w takim tygodniu, 
tysiące bezrobotnych znajdzie zatrudnie 
nie. Skorzystają na tem sklepy, sprze- 
dające odpowiednie narzędzia i mate- 
Ijały i skorzystają z tego pisma, bo do- 
Staną dodatkowe ogłoszenia. 

-B. Jocz. 

ŚWIATOWEJ SŁAWY 

HERBATA ANGIELSKA 

Lvon$'A 
w opak, czerwonem (cierpka), w żółtem 

łagodna, bardzo aromatyczna 

do nabycia w pierwszorz. handlach 

kolonialnych. 

WARZYW i KWIATÓW 

z pierwszorzędnych źródeł zagranicz- 
nych oraz nasiona roślin pastewnych: 
buraki, koniczyna tymotka, oraz różne 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a, 

Żądajcie cennika. 

        

   

  

         

  

    

  

wu Bożego, autor zmusza czytelnika 
do niebezpiecznych rozważań nad spra 
wiedliwością Bożą, niebezpiecznych 
dlatego, że w ujęciu autora niewspół- 
„mierność kary w stosunku do winy jest 
rążąca. 

Gdy zaś autor wskazuje na powódź 
w Leningradzie w r. 1924, jako na za- 
powiedź, że bolszewizm kiedyś tak 
zginie, jak zginął carat, który otrzymał 
przestrogę w postaci powodzi z roku 
1824. — czytelnik zupełnie się dezor- 
jentuje, Bądź co bądź w Bolszewji są 
Wydawane pisma gorsze od „Il Telefo- 
no" i dzieją się tam rzeczy stokroć | 
gorsze od wybryków oranżystów, cz 
masonów!.. z > i 

Ksiąžka ks. Charszewskiego nie 
wydaje się nam pożyteczną. 

Forma nowelek,. zastosowana do 
rozważań o sprawiedliwości Bożej, 
jest nieco niestosowna; zbytnie upra- 
szczanie przyczyn gniewu Bożego roz- 
zuchwala czytelnika, który zaczyna 
wyobrażać, iż Pan Bóg kieruje się te- 
mi uczuciami i namiętnościami, co i 
człowiek. 

Książka nie zmusi nikogo do wni- 
knięcia w głąb swej duszy, najwyżej 
może wywołać tylko paniczny strach. 

, Bo któż może zaręczyć, że dom, w 
którym mieszkamy, nie był budowany 
przez bezbożnika, że pociąg, którym 
mamy wyjechać, nie zabierze jakichś 
socjalistycznych wycieczkowiczów, że 
W mieście, w którem mieszkamy, nie 
Wydrukuje jakichś bluźnierstw komu- 
nistyczny dziennikarz?.. 

Strach zaś nie zbliża do Boga, lecz 
tylko oddala od Niego. 

  

wilódrka 
CZWARTEK] 

Dziś 31 
Balbiny 
jutro 

Hugona 
BERRZYEZPZZERE 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 

nego U.S.B. w Wiłnie. 
z dnia 30 marca 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 762. 

Temperatura średnia: —2. 

Temperatura najwyższa: 0. 

Temperatura najniższa: —4. 

Opad w mm.: ślad. 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: stały spadek — brak wzrostu. 

Uwagi: pochmurno, przelotny drobny 

śnieg. 

-Wscnód słońca ę. 5.38 

Zachód słońca g. 1831 

NABOŻEŃSTWA 
— Adoracja. W piątek 1-go kwietnia ja- 

ko w pierwszy piątek miesiąca odbędzie się 

w kaplicy Serca Eucharystycznego (Mickie- 

wicza 19 — 2) adoracja Przenajświętszego 

Sakramentu od godz. 4 i pół do 7 i pół-— 
zakończona  błogosławieństwem Przen. Sa- 
kramentem. 

OSOBISTE 

Kurator Okr. Szk. K. Szelągowski powró- 
cit z urlopu i objął urzędowanie. 

MIEJSKA 
— Letni czas w urzędach. — Poczyna- 

jąc od 1 kwietnia urzędy państwowe będą 
czynne według czasu letniego, t. j. od 8 do 
15. W sobotę praca w urzędach będzie się 
kończyła o godz. 13 i pół. : 

— Kompresja budżetu miejskiego. 
W wyniku licznych posiedzeń magistra 
tu i komisyj radzieckich, nowy budżet 
miejski zmniejszono o 500 tysięcy zł. 

Sytuacja finansowa miasta wymaga 
redukcji budżetu o dalsze pół miljona 
zł., co nasuwa duże trudności, gdyż 
wszystkie pozycje preliminarza zostały 
obcięte do ostatnich granic. 

— Pobór rocznika 1911. Referat wojsko- 
wy magistratu przesłał do Starostwa wszyst- 
kie wykazy poborowych rocznika 1911. 

Posiedzenia komisyj poborowych rozpocz 
ną się w dniu 2 maja i będą trwały kilka ty- 
godni. 

— Ukarani poborowi. Za niezgłoszenie 
się do kontroli i rejestracji, władze admini- 

stracyjne ukarały wysoką grzywną kilkuna- 

stu poborowych. 
— Lód na Wilji taje. W pokrywie 

lodowej na Wilji powstają liczne 
szczerby, gdyż w miejscach otwartych, 
słońce stosunkowo silnie przygrzewa. 

Na lewo od mostu Zielonego kilka- 
naście metrów rzeki jest już wolne od 
lodów, podobne wyrwy potworzyły się 
jeszcze w kilku miejscach w górnym 
biegu rzeki. Rozmiar tegorocznego 
podniesienia się wody uzależniony bę- 
dzie od szybkości tajania śniegów i od 
ewentualnych deszczów. Również za- 
tory lodowe mogą wytworzyć poważ- 
niejszą sytuację. Większego podniesie- 
nia się wody można oczekiwać w do- 
rzėczach-Niemira 2 Wilįis оы 

— Niedobory kasowe w zw. kupcow žy- 
dowskich. — Komisja rewizyjna badając go 
spodarkę biura zw. kupców żydowskich — 
stwierdziła liczne niedokładności kasowe i 
księgowe. Urzędnik, pieczy którego dział ten 
był powierzony, zostanie zwolniony z zajmo 
wanego stanowiska. Stwierdzone braki zobo 
wiązał się on pokryć. 

— Rewizja w dzielnicy żydowskiej. 
Wczoraj w dzień przy ul. Szawelskiej 
2, policja. przeprowadziła gruntowną 
rewizję, otaczając przedtem całą pose- 
sję gęstemi posterunkami. — Rewizja 
trwała kilka godzin, wywołując zrozu- 
miałe poruszenie w całej dzielnicy. — 
Przyczyną rewizji było natrafienie po- 
licji na zakonspirowane gniazdo komu- 
nistyczne. 

WOJSKOWA 
— Warunki przyjęcia do Szkoły Podcho 

rążych Sanitarnych.. Do Szkoły  Podchorą- 
żych Sanitarnych mogą być przyjęci obywa 
tele polscy w wieku od ukończonych lat 17 
do 22, maturzyści szkół uprawniających do 
wstąpienia na wydziały lekarskie lub farma 
ceutyczne uniwersytetów polskich. 

Mogą więc to być: a) maturzyści bezpo 
średnio po ukończeniu szkół średnich, b) 
maturzyści Korpusów Kadetów, (po uprzed- 
niem zdaniu łaciny z zakresu 6-ciu klas) 
c) słuchacze szkół akademickich różnych ty 
pów, pragnący rozpocząć studja medyczne 
lub farmaceutyczne na Uniwersytecie War- - 
szawskim, lub słuchacze medycyny względ- 
nie farmacji, na tymże Uniwersytecie, mają 
cy już zaliczone trymestry. 

Podanie o przyjęcie do szkoły winni 
wnieść kandydaci do komendanta Szkoły 

Podchorążych Sanitarnych (Warszawa, ul. 
Górnośląska 45) w terminie nie później, niż 
do dnia 17 czerwca rb. włącznie. й 

„ Bližszych informacyj 'w powyžszeį spra- 
wie udziela codziennie PKU. Wilno — Mia- 
sto w godzinach przyjęć interesantów, t. į. 
od godz. 11 — 1-ej. 

ZEBRANIĄ I ODCZYTY 
— Klub Włóczęgów. — W piątek ата 1 

kwietnia rb. odbędzie się w lokalu przy ul. 

Przyjazd 12 — 76-te zebranie Klubu Włó- 
częgów Senjorów. Początek o godz. 19. — 
Na porządku dziennym referat p. Franciszka 
Ancewicza, p.t. „Kłajpeda, Wilno, a Tauti- 
nincy“. Wstep dla członków. Goście mają 
prawo wstępu wyłącznie za zaproszeniami 
piśmiennemi. Zaproszenia można uzyskiwać 
u kanclerza Klubu p. Wacława Pac - Po- 
marnackiego — telefon 16-90. 

— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet, na którem p. jędrze- 

jewska-Przeździecka wygłosi odczyt pt. „O 
witaminach”, odbędzie się dnia 31 marca rb. 

o goaž. 7-ej wieczorem, w lokalu Związku 

(Jagiellońska Nr. 3-5 m. 3)( 

Wstęp dla gości 30 gr., dla członkiń bez 

W. Ch. płatny. 

з т оОМО 

KRONIKA 
RÓŻNE 

— (o będzie z nagrodą literacką? Osta- 

teczna decyzja co do nagrody literackiej m. 

Wilna ma zapaść w połowie maja. Do tego 

czasu magistrat zorjentuje się, czy będzie 

mógł wypłacić oznaczoną na 5 tysięcy zło- 

tych nagrodę. 

— РВО$ВА DO ZIEMIAŃSTWA. 

„Studentka, która świeżo ukończyła U- 

niwersytet i zdobyła dyplom, wycień- 

czona pracą naukową i zarobkową, mu- 

si szukać odpoczynku na wsi. Goto- 

waby się podjąć nauki dzieci. W odda- 

niu oferty chętnie pośredniczy redak- 

cja „Słowa*, gdzie osoby mogące za- 

proponować odpoczynek w spokojnym 

domu wiejskim, proszone są o przysła- 

nie propozycji pod litery B. A. 
— Trucizna w miedzianych balonach. — 

Był niegdyś czas zupełnej swobody w fa- 
brykacji chłodników. Dzięki postępom 
chemii syntetycznej używano tu bez ograni 
czeń wszystkiego, co dawało złudzenie bar- 
wy, smaku i zapachu, a kosztowało taniej i 
od naturalnych surowc»v. W paustwie 1- 
moniad i lodów królowała sacharyna, a 0- 
bok niej barwniki anilinowe, erometyczne 
związki nitrobenzołowe, imitujące zapach 
gruszek, malin, lub wisien, a wszystko pod 
etykietą „Naturalna lemoniada wišniowa“— 
lub „lody owocowe". 

Obecnie dzięki pracom Głównej Komisji 
Sanitarnej, stosunki te uległy znacznej zmia- 
nie. Nie wolno więc uzywać do wyrobu lo- 
dów lodu z wód stojących. Sacharyna jest 
na ostrym indeksie, podobnie barwniki — 
szkodliwe dla zdrowia.. Jeśli chłodnik zawie 
ra składniki chemiczne, musi to być wyraż- 
nie zaznaczone na etykiecie. 

W tym roku obowiązujące przepisy uzu- 
pełnione zostaną o dwie dalsze nowele. — 
Jedna dotyczy balonów miedzianych do prze 
chowywania wody sodowej. Ponieważ mimo 
bielenia tych zbiorników od wewnątrz, zna- 
leziono w wodzie sodowej ślady trujących 
soli miedzi, — dalszy przepis nakaże również 
bielenie od wewnątrz i z zewnątrz rurek 
miedzianych w balonach. Druga nowela za- 
brania używania dwukrotnego tych samych 
korków, oraz nakazuje, by korki (względnie 
pierścienie gumowe na butelkach) ulegały 
przed powtórnem użyciem wygotowaniu. 

— „Nasze Dziady”. Całe Wilno ujrzy sie- 
bie w niedzielę, 3 wietnia, o godz. 9 wieczór 
w teatrze „Lutnia”. Film? Nie! Rewja? Nie! 
Ale wieczór humoru i satyry pod nazwą: 

   

  

Z SĄDÓW 
ADJUNKT IZBY. SKARBOWEJ W WILNIE 

JÓZEF LENKSZEWICZ SKAZANY NA 
18 MIESIĘCY. 

W kwietniu 1930 r. wśród urzędników 
Izby Skarbowej w Wilnie zaczęły krążyć po- 
głoski o tem, że skarbnik Stowarzyszenia 
Urzędników Skarbowych, Józef Lenkszewicz 
dopuszcza się systematycznych nadużyć. 

Skutkiem tego było zwołanie walnego 
zgromadzenia S. U. S., na którem wybrano 
Komisję Rewizyjną dla przeprowadzenia do- 
chodzenia. 

Komisja Kewizyjna przystąpiła niezwłocz- 
nie do sprawdzania stanu funduszów stowa- 
rzyszenia, i na wstępie ustaliła stan salda 
kasowego w gotówce na kwotę 6.114 zł. 24 
„gr. Lenkszewicz jednak oznajmił Komisji, że 
gotówki tej nie posiada. Dopiero po kilku 
dniach wpłacił na ręce komisji 200zł. Wów- 
czas komisja rewizyjna wyznaczyła Lenk- 
szewiczowi miesięczny termin do wpłacenia 
brakującej gotówki i doprowadzenia ksiąg 
do porządku. 

Gdy po upływie tego terminu sprawa nie 
została załatwioną, skierowano ją do urzędu 
prokuratorskiego. 

Podczas dochodzenia wstępnego, eksper- 
tyza buchalteryjna ustaliła, że ogólna kwota 
przywłaszczona przez Lenkszewicza wynosi 
6.975 zł. 90 gr. 

Badany przez sędziego śledczego Lenk- 
szewicz do inkryminowanego mu przestęp- 
stwa nie przyznał się i niedokładności rachun 
kowe w kasie S. U. S. tłómaczył nawałem 
pracy biurowej. 

Na wczorajszym przewodzie sądowym, O 
skarżony całkowicie potwierdził swe zezna- 
nie, złożone w czasie dochodzenia wstępne- 
go, dodając ponadto, że manco kasowe mo- 
gło jeszcze powstać wskutek niezwrócenia 
przez niektórych urzędników skarbowych po- 
życzek, zaciągniętych w swoim czasie. 

W toku śledztwa sądowego zostało 
stwierdzonem, że cała gospodarka Stowarzy- 
szenia spoczywała w rękach Lenkszewicza. 
On jeden wydawał i przyjmował pieniądze. 
Do czynności jego nikt się nie mieszał. To 
też świadkowie — rekrutujący się z człon- 
ków Komisji Rewizyjnej — nie dziwią się 
wcale temu, że w gospodarce Stowarzysze- 
nia powstał taki chaos. 

Po zamknięciu przewodu sądowego, głos 
zabiera pprokurator Odyniec, który w kon- 
kluzji swego przemówienia żąda surowego 
nkarania oskarżonego. - 

Sprzeciwił się temu obrońca oskarżonego, 
uważając, że przy istniejących wówczas po- 
rządkach nie może być mowy o odpowie- 
dzialności oskarżonego. 

Po krótkiej naradzie został ogłoszony wy 
rok, mocą którego Lenkszewicz został ska- 
zany na zamknięcie w więzieniu zamienia- 
jącem dom poprawy na przeciąg 18 mie- 
sięcy. 

„Nasze Dziady”. Przyjdź, ubawisz się i u-- 
śmiejesz, a pieniądze zapłacone za bilet, pój- 
dą na pomoc bezrobotnym! 

Niezależnie od tego, w czasie dnia, słu- 
chając lotnych koncertów, zastanów się, że 
artyści bezinteresownie poświęcają swój czas 
"talent i siły, by ulżyć doli bezrobotnego, do- 
pomóż im w tem, kupując znaczeek na bez- 
robotnych, jednodniówkę humorystyczną, al- 
bo złóż dowolny datek na ten cel, 

TEATRY I MUZYKA 
— Ostatnie — przed występami Reduty 

— przedstawienia „Słomkowego kapelusza” 
— na Pohulance. Dziś we czwartek dnia 31 
marca o godz. 8-ej wiecz. — przemiły i 
barwny wodewił Labiche'a, p.t. „Słomkowy 
kapelusz", reżyserowany przez W. Radul- 
skiego. i R 

Jutro, w piątek dnia I kwietnia o godz. 
8-ej wiecz. po raz ostatni „Słomkowy kape- 
lusz“. 

— Leon Wyrwicz w rewji warszawskiej 
„Parada humoru* — w teatrze Lutnia. — 
Dziś we czwartek, dnia "31 marca o godz. 
8,30 wiecz. rozpoczyna występy ulubieniec 
całej Polski — znakomity humorysta Leon 
Wyrwicz, w otoczeniu zespołu rewji war- 
szawskiej. W dniu tym ukaże się nowa re- 
wia, p. t. „Parada humoru“, zawierająca 
najnowsze przeboje stolicy. „ SĄ 

— Występu zespołu Reduty na Pohulan- 
ce. — W sobotę dnia 2 marca o godz. 8-ej 
wiecz. odbędzie się pierwszy występ zespołu 
Reduty w niezwykle interesującej sztuce 
Szczepkowskiej p.t. „Sprawa Moniki". Pre- 
mjera sztuki tej została zaszczycona obecno 
ścią Pana Prezydenta oraz członków Rządu. 
Prasa warszawska przyjęła sztukę gorąco, 
wróżąc jej wielkie powodzenie. 

Ceny miejsc zwyczajne. - 

— „Nasze dziady“ — na rzecz bezrobot- 
nych w teatrze na Pohulance. —. W  nie- 
dzielę dnia 3 kwietnia o godz. 8-ej wiecz. 
odbędzie się wieczór humoru i aktualności 
regjonalnych p.t. „Nasze dziady”, w którym 
znane wileńskie osobistości ukażą się na'sce 
nie, Cały dochód z wieczoru przeznaczony 
został na rzecz bezrobotnych. Ceny miejsc 
zwyczajne. Bilety już do nabycia w kasie te- 

"atru Lutnia“. 
Koncert S . Benoni w Konserwatorjum. 

W sobotę nadchodzącą 2 kwietnia czarować 
będzie potęgą swego pięknego głosu znako- 
mity artysta operowy — wilnianin Sergjusz 
Benoni (basso - cantante). 

Bilety nabywać można codziennie 9 —* 
7 wiecz. w biurze podróży „Orbis*. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Wolne dusze. 
Hollywood — Kochanka z Tahiti. 

Kasyno — Kongres tańczy. 
Pan — Książę Bouboule. 
Stylowy — Rozkosze bezczynności. 

Światowid — Ben-Hur. 

WYPADKI I KRADZIEŻE . 
— Przywłaszczenie. jakób Lacki 

(Wielka 5) doniósł policji, że agent jego — 
Izrael Czepelowicz (Beliny 1) przywłaszczył 
sobie dane mu w komis dwie maszyny do 
szycia, 10 patefonów i 109 płyt łącznej war- 
tości 2814 złotych. — Czepełowicza zatrzy- 
mano. 

— Nagły zgon. W dniu 29 bm w swo- 
jem mieszkaniu przy ulicy Wiłkomierskiej 1 
zmarła nagle Karolina Pietrzykonis, lat 57, 
Przyczyna Śmierci narazie nie ustalona. — 

Zwłoki zabezpieczono do decyzji władz pro- 

kuratorskich. 

— Pechowa złodziejka. — Z mieszkania 
Ireny Wendorfi (Niemiecka 1) skradziono bie 
liznę pościelową łącznej wartości 85 zł. — 
Ustalono, iż kradzieży tej dokonała Helena 
Ławińska (Słonimska 20), którą wraz z bie- 
lizną zatrzymano. 

— śmierć pod pociągiem. Na 
przejeździe Bobrujskim pod pociąg nr. 1748 
zdążający z Nowej Wilejki do Wilna, w ce- 
lu samobójczym rzuciła się Olga Pawłowi- 
czówna, lat 22, z zawodu służąca. zam. przy 
ulicy Betlejemskiej 22, ponosząc Śmierć na 
miejscu. Przyczyna samobójstwa nieznana. 

— Samobójstwo służącej. W mieszkaniu 
Rochy Gurwicz (Stefańska 25) Marja Ko- 
walczyk, lat 29, z zawodu służąca, w celu 
pozbawienia. się życia wypiła spirytusu ska- 
żonego. Lekarz pogotowia po udzieleniu po- 

Przygraniczna szynka 
Bolszewicy przysięgają, że słoniny 

i szynek nie ruszali. Niech K. O. P. na- 
wet robi u nich rewizję, jeżeli nie wie- 
rzy, 
A chłopek z Jazdów mówi co inne- 

go. Przygotował-na święta dwie szynki 
parę kilo słoniny, kilkanaście kilo kieł- 
basy. l syn miał z wojska na urlop 
przyjechać, i sąsiedzi przyjść. 

A tamci wpadli — raz, dwa — i z 
zapasami przez granicę do siebie. 

Teraz śmieją się. Róbcie rewizję— 

mówią. 
Gdzie ją robić? 

# POWODU? 
Towarzystwo pomocy lekarskiej 

Miszmeres Chojlem ma licznych klien- 
tów,. wielkie. wydatki.i, wielki -perso- 
nel. Towarzystwo Miszmeres Chojlem 
jest instytucją samarytańską: nie chce 
w tych ciężkich czasach redukować 
swego wielkiego personelu 

Wielki personel Miszmeres Chojlem 
zagroził mu strajkiem. Może nawet ju- 
tro stanie się ta nieprzyjemność. Może 
dziś. Moze nawet w tej chwili. 

— Nie rozumiefny. Jakto? Z powo- 
du? 

— Z powodu? I nie 
pensji wcale nie płacą. 

  

redukują, i 

Podwójna plama 
Andzia Szumborowiczówna ma cio- 

cię, którą bardzo kocha. Cioci przy- 
trafił się wypadek: zaskarżono ją do 
sądu. Ciocia wzięła to bardzo do serca. 
Andzia również. 

— Za to, że tamta łahudra dostała 
miotłą? Niech Bogu dziękuje, że tylko 
tyle. Nie to jej się należała. 

Ale, żeby za taką rzecz nieposzla- 
kowane nazwisko Szumborowiczów 
miało być po sądach włóczone, — na 
to panna Andzia nie mogła pozwolić. 

Ratować nazwisko i ciocię. W jaki 
sposób? ; 

Pewnego pięknego dnia przyłapano 
pannę Andzię w kancelarji Sądu grodz- 
kiego. Pod płaszczykiem miała akta są 
dowe. Akta swej cioci. Niosła je do 

domu. 
Sąd nie ocenił heroizmu i poświęce- 

nia się Andzi. Skazał ją na dwa lata 
więzienia. Ciocię swoją drogą. 

Na nieposzlakowane nazwisko pa- 
dła podwójna plama. 

mocy odwiózł desperatkę do szpitala Sawicz 
w Stanie niezagrażającym życiu. — Przyczy- 
na — nieporozumienia rodzinne. 

— Pożar. W mieszkaniu Mojżesza Mar- 
golisa (ul. Jakóba Jasińskiego 18) od silnie 
napalonego pieca zapaliła się ściana. Za- 
wezwana straż pożarna ogień ugasiła. Stra- 
ty wynoszą 200 zł. — Wypadków w ludziach 
nie było. 

-— Podrzutki. W dniu 29 bm. w klatce 
schodowej domu Nr. 7 przy ul. Dąbrowskie- 
go został znaleziony podrzutek płci męskiej, 
w wieku około 5 miesięcy, przy którym zna- 
leziono kartkę: „jest ochrzczony — na imię 
Tadeusz“. W tymże dniu przy ul. W. Pohu- 
lanka Nr. 21 znaleziono w dziedzińcu pod- 
rzutka płci męskiej, w wieku około 3-ch ty-. 
godni, przy którym była kartka: „„Ochrzczo- 
ny — na imię józef". — Obu podrzutków 
umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 
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WALENTY 

Tragiczna 
WILNO. W ubiegłą niedziełę na jeziorze 

Dworzyszcze w powiecie brasławskim zda- 
rzył się nieszczęśliwy wypadek podczas šHz- 

gania się. — Mianowicie grupa chłopców i 
dziewcząt ścigając się po lodzie, wpadła na 

DŁUGOLETNI PRACOWNIK WILEŃSKIEG > BANKU 
` ZIEMSKIEGO 

po krótkich lecz ciężkich cierpieniach 

25 b. m. i pogrzebany został 29 b. m. na cmentarzu Rossa. 

O czem powiadamia dotknięty 

Za duszę 

Stanisława Oskierki 
Założyciela Oddz. Postawskiego Kresowego Związku 

__ Ziemian, b. prezesa tego Związku 

odbędzie się we czwartek 31 marca b. r. o godz. 
postawskim Kościele Parafjalnym Nabożeństwo Żałobne, 

10 rano w 

Zarząd Oddziału Postawskiego 

Kresoweco Zwiazku Ziemian 

& 

f я Figo 

SKORUPSKI 

zasnął w Panu w dniu 

wielką stratą 

WILEŃSKI BANK ZIEMSKI 

ślizgawka 
cienką powłokę lodu, skutkiem czego iód za- 
łamał się i do wody wpadło 5 osób. Dzięki 
pomocy włościan wsi Dworzyszcze, czterech 
tonących zdołano uratować. Jeden z chłop- 
ców, 17-letni Wacław Steckiewicz utonał. 

FURJAT Z SIEKIERĄ 
WILNO. We wsi Michaniowce gm. gró- 

deckiej w drugi dzień Świąt w domu miesz- 

kańca tejże wsi Jana Rynkuna, podczas 

przyjęcia z racji wesela córki, doszło do 
krwawych zajść. 

W trakcie zabawy Rynkun posprzeczał 
się z sąsiadem Konstantym Dańką. Sprzecz- 
ka przeszła w bójkę. Goście jęli rozdzielać 
awanturników, lecz w tym momencie Ryn- 
kun dostał ataku furji: porwawszy siekierę, 
rzucił się na otaczających, raniąc kilku z 

nich. Goście w popłochu rzucili się do wyj- 
ścia, szaleniec zaś począł demolować całe u- 
rządzenie domu. Zaalarmowany sołtys wy- 

słał kilku silnych chłopów, celem obezwład- 

nienia iurjata. Gdy przybyli zamierzali Ryn- 
kuna przytrzymać, ten momentalnie zatrzas- 
nąi drzwi i uciekł na strych. Włościanin 
Piotr Czarniewicz, który po drabinie usiło- 
wał dostać się na strych, ugodzony został 
przez furjata siekierą w głowę i stoczył się 
z drabiny z rozpłataną czaszką. Po dwugo- 
dzinnem oblężeniu, szaleniec podpalił dom i 
zdołał zbiec ze wsi. Obecnie w okolicznych 
lasach czynione są poszukiwania za zbieg- 
łym warjatem. 

Rynkun, b. żołnierz rosyjski, cierpi od r. 
1918, t. j. od chwili powrotu z niewoli nie- 
mieckiej na stałe zawroty głowy. Ataki na- 
chodziły nieszczęśliwego jednak dość rzadko. 

TRZY NAZWISKA 
Józef Paszkowski, Józef Zaniewicz, 

Józef Tomaszewski — trzy nazwiska 
w jednej osobie. 

Zatrudnienie? Sprzedaż cudzych 
majątków. " 

Teren dzialalnošci? — Przewažnie 
województwo białostockie. 

Klijentela? — Głównie reemigranci 
z Ameryki. Rolnicy. 

Jak się odbywał handel? — Fałszy- 
we dokumenty, dokładne plany, rze- 

czowe pertraktacje, wreszcie — zada- 
tek. W jakiej wysokości? — To zależy.. 
Wiśniewski z U. S. A. dał naprzykład 
950 dolarów i 4.500 zł. Inni wpłacali 
mniej. ; 

„ A jeden nawet znalazt się taki, kto- 
ry poznał w Paszkowskim Zaniewicza 
i Tomaszewskiego. Całkiem przepad- 
kowo na stacji w Druskienikach. 

Finał wiadomy: policja i ciupa. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
Jeżeli w czasie świąt szukał widz kino- 

„wy rozrywki, to niewątpliwie znalazł ją na 
dwóch filmach — „Kongres tańczy” i Ksią 
żę Bouboule'. — Oba te filmy mają wspól- 
ną zaletę — przynoszą kilka chwil śmiechu, 
a to przecież towar dziś rzadki i drogi. 

„Kongres tańczy jest filmową operetką 
opartą na tle historycznem. jako rodzaj fil- 
mowy może więc budzić pewne zastrzeże- 
nia, lecz dla rekompensaty są tu nieprzecięt 
ne wartości kompozycyjne. Przedewszyst- 
kiem sama treść. Lekko sparodjowane zda- 
rzenie historyczne Kongresu wiedeńskiego 
1814 roku rzucono na ekran z dodatkiem mi 
łego intermezzo romansowego cara Aleksan- 
dra I i rezolutnej wiedeneczki (Henry Ga- 
rat i Liljan Harvey). Wśród intryg: Metter 
nicha przewija się nić akcji miłosnej przepla 
tana zręcznie wstawionemi r ' wiązaniami do 
akcji politycznej. Wszystko razem utrzyma- 
ne w tonie pogodnym, w rytmie walczyka 

z odrobiną łezki melancholijnej. — Nastrój 
obrazu każe darować zbytnią teatralność de 
koracyj, które tem mniej rażą, iż są uzupeł- 
nione tłumami świetnie prowadzonych staty 
stów: — Wykonawcy ról głównych. Henry 
Garat i Liljan Harvey zdobywają niepo- 
dzielnie serca publiczności Lil Dagover b 
zarzutu, choć w roli zbyt epizodycznej i * 
ło wdzięcznej. w S, В 

Na specjalne wyróżnienie zasługuje znany 
już Wilnu komik Armand „Bernhard,..który 
w roli adjutanta cara — Bibikowa, wykazał 
się niezmiernie ciekawą i* inteligentną grą. 
Każde jego ukazanie się wywóływało. Sal- 
wy śmechu. SSM żę 

Takie same salwy, choć inaczej; wywoła 
ne, wybuchały na widok „przysadkowatej po 
staci „Księcia Bouboule* — Georges'a Mil- 
tona. Film ten w przeciwieństwie do“ po- 
przedniego posiada szereg momientów,: 'do- 
skonałych filmowo. Taka: pogoń autobusu za 
taksówką lub zdjęcia bałetu, — to arcydzie- 
ła swego rodzaju. A 

Natomiast ujęcie tematu — nieco błazno- 
wate. Można wytłumaczyć groteską i: paro- 

dją „wyczyny” sprytnego putybuta, alebądź 
co bądź nawet ekscentryzm „księcią” musiał 
mieć swoje granice. > 

Pozatem film jest trochę nierówno zbudo 
wany — dojście do fortuny Bouboułe. '.nie 
ma uzasadnienia. — Zresztą może w; tem 

jest właśnie urok „obijacza“ brukėw pary- 
skich, że nic nie wiadomo, co mu przyniesie 
jutro. Tad. C.. 

WYTWÓRNIA „FOX'A* w POLSCE 
Amerykańska wytwórnia filmowa „Fox* 

przystępuje do organizacji polskiej filji, która. 
będzie realizować długometrażowe filmy pol 
skie z udziałem połskich aktorów. Filmy te 
mają być wykonane całkowicie w kraju (c) 
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* dziesięciu lat nie 

„szą, — zarówno u zawodników, jak i 

SPORT 
“ Wielkie zawody | 

dla dzieci 
83 ZAWODNIKÓW NA STARCIE .. 

| Trudno o lepszy pomysł, niż wielkanoć - 
ny prezent dla sportujących dzieci w posta- 
Ci... zawodów narciarskich. ' Taki upomiiek 
przygotowała sekcja narciarska Ogniska 2 p. 
"J. Niecieckim na czele. W drugi dzień świąt 
odbyły się te zawody na Belinoncie, a pro- 
gram ich obejmował: bieg 1-kilomei uv 
dla zawodników do lat dziesięciu. @ 

Wygrał go 8-letni P. Siwkowski; zdoby. 
wsjąc nagrodę w postaci nart, "ofiarowi- 
*'nych przez firmę „Lignopoł*. Drugie miejsce 
zajął L. Rancew (plakieta, trzecią Jaš“ Hat- 
towski (żeton). : SYS 

Bieg na trasie 2 klm. dla zawodniczków 
do lat 13 wygrał A. Hanzen (narty firmy 
Dinces), przed T. Zielińskim i Drozdowskim. 

Wreszcie bieg dla najstarszych —:od 43 
do 15 lat — na trasie 3 klm. wygrał Ark. 
Bychowiec (buty firmy Juszko) przed Su- 

Rakowskim. $ z” 
Ogółem do zawodów tych stanęło 83 za- 

"wodników, co jest najlepszym dowodem, że 
tego rodzaju impreza ma racę bytu.i intere- 
suje szerszy ogół. 

Prócz zawodników, w wielu wypadkaci 
przyprowadzonych na zawody za rączkę 
przez mamę, na start przybyła znaczna ilość 
widzów z zainteresowaniem obserwujących 
zmagania się młodych narciarzy. 

Rozdanie nagród odbyło się“ zaraz po 
skończeniu ostatniego biegu. Rozdał je ini- 
cjator zawodów p. Nieciecki przyczem za- 
znaczyć należy, że wiele firm jak: „Ligno- 
pil“, „Start“, Dinces, Charytonowicz, Jusz- 
ko i inne, ofiarowało cenne nagrody, dzię- 
ki czemu nawet 7—8 z kolei zawodnik zo- 
stał obdarzony. 

Prezes Zw. Narciarskiego p. dyr. Szwy- 
kowski podziękował organizatorom zawodów 
za poniesione trudy, podkreślając wielkie 
znaczenie tego rodzaju imprezy. 

Pogoda, jak wiemy, dopisała. (t) 

LEKKOATLECI SZCZĘŚLIWSI — 
= NIŻ. PIŁKARZE 

Z Trzeba przyznać, że lekkoatleci mają wię 
cej szczęścia niż piłkarze. : 

Niemal co roku mają trenera, pod kierun 
kiem którego mogą doskonalić się w swej 
specjalności, gdy tymczasem piłkarze od 

mogą doczekać się tego 
szczęścia. * 4 

Nic to, że piłka była zawsze popularniej 
pu- 

bliczności — od dysku czy oszczepu, wła- 
dze centralne piłkarskie uparły się i syste- 
matycznie odmawiają przysłania trenera. ° 

Lekkoatleci mieli Klumberga i : Cejzika, 
wkrótce znów rozpoczną trening .z tym о- 
statnim a piłkarze — szkoda słów. Makabi 
ma Birnbacha, trenera — amatora, który 
uimiał podciągnąć drużynę, inne kluby i te- 
go nie mają. GÓR 

„ Jeżeli chodzi o warunki terenowe dla tre 
ningu, to i w tym wypadku lekkoatleci są 
w lepszych „warunkach. © (7 

Mają bieżnię na boisku 6 p. p. Leg., Pio 
romoncie i, od biedy, w parku Sportowym. 
A piłkarze? Pióromont zrujnowany i nie 
doprowadzony. do stanu należytego, boisko 
piłkarskie 6 p. p. Leg., będzie zorane (dla 
zasiania trawą) i do jesieni będzie nie- 
czynne. : 1 SZ 

Pozostaje więc. boisko 1 .p. p. Leg. (da- 
leko od centrum) i Makabi. Remont boisk 
piłkarskich nie przeszkodzi lekkoatletom tre 
nować na bieżni. EE 

W tych warunkach sezon piłkarski zapo- 
wiada się nieświetnie, a projektowane spot- 
kania z Estończykami i Łotyszami mogą 
wypaść fatalnie. e 

Cała nadzieja w energji i. ambicji spor- 

towej piłkarzy. (t). 

   

 



     

   
  

Proces komunistyczny 
BRZEŚĆ LITEWSKI. (Pat) Sąd Okrę- 

qgowy w Pińs>u, Wydz. Zamiejscowy w 
Brześciu, na sesji wyjazdowej w Ko- 
bryniu rozpatrywał sprawę 13 miesz- 
kańtów pow. hkobryńskiego, znanych 
działaczy komunistycznych,  osksrža- 
nych z art. 102 cz. I K. K. Oo to, iż byli 
czynnymi członxami gartji komunistycz- nit 
nej Zachodniej Białorusi, wiadząc, iż 

Dziecko wpadło do 
BRIEŚĆ Litewski, (Pat). W Wielką 

Sobotę wydarzył się w Brześciu strasz- 
ny wypadex. W domu prezasa Urzędu 
Ziems«iago Buyki podczas przyrządza- 
nia potraw świątecznych zdlęto z ognia 
kociół, zawiersjący wrzątek po gsto- 
wanej szynce. 4ietni synek prezesa 

ZE ŚWIATA 
JAK DR. O. HARTLEB ZDOBYŁ AFRYKĘ 

W tych dniach na pokładzie statku „U- 
bena* wrócił do Hamburga po półrocznym 
pobycie w Afryce dr. O. Hartleb, współpra- 
cownik „des Institutes fiir physicalisch - 
biologische  Lichtiorschung“, studienrat itd. 
itd. Oskar Hartleb jest zarazem jednym z 
rajlepszych w Niemczech znawców choroby 
zwanej rakiem, tej właśnie, z którą medycy 
na toczy od końca wielkiej wojny szczegól- 
nie zaciętą walkę. Jak dotąd — z nikłemi re 
zultatami. 

Dr. Hartleb wraca obecnie z przeświadcze 
niem sumiennie wypełnionej misji, z nadzie- 
ja konkretnych rezultatów. jego podróż do 
Afryki spowodowana była uwagą, że połu- 
dniowa część Świata nie brała niemal u- 
działu w pracach naukowych nad rakiem Eu 
ropy, Ameryki, Australji, Japonji. Mimo licz- 
nych jak wszędzie wypadków raka, nie reje 
strowano ich odpowiednio, nie zbierano na 
piśmie. Wyniki poszczególnych obserwacyj, 
doświadczenia, poczynione w poszczegól- 
nych wypadkach ginęły tak — dla szerokie- 
go świata naukowego — bez najmniejszego 
pożytku. jednocześnie kliniki i szpitale cy- 
wilizowanych krajów zbierają skrzętnie każ- 
tie doświadczenie, opisują i rejestrują każde 
spostrzeżenie, odnoszące się do tajemniczej 
choroby. 

Temu odosobnieniu Afryki — w grę 
wchodzi tu głównie Afryka południowa — 
miała zapobiec podróż dr. Hartleba do tych 
trajów. Po sześciomiesięcznym tam pobycie 
di. Hartleb nawiązał na stałe kontakt z me- 
dycyną afrykańską i nakłonił jej powagi do 
pójścia za przykładem Europy i Ameryki. 
Jeszcze podczas jego obecności w Kapszta- 
dzie rozpoczęły się tam regularne obserwa- 
cje wypadków choroby i. rejestrowanie о- 
trzymanych wyników. Afryka dzielić się bę- 
dzie owocami swej pracy z resztą państw 
cywilizowanych. Niezawodnie też nagroma- 
dzenie większego niż dotąd materjału do- 
świadczalnego posunie naprzód badania nau 
kowe w dziedzinie raka. 

NOWY FILM KIEPURY 
Prace przy nakręcaniu nowego filmu zna 

komitego Śpiewaka polskiego Jana Kiepury 
postępują 'w szybkiem tempie naprzód. Po 
zdjęciach w atelier, kręconych w Neubabels- 
tergu pod Berlinem, w pierwszych dniach 
tewietnia udaje się Kiepura wraz z ekspedy- 
cją wytwórni do Szwajcarji, gdzie w oko- 
ticy Locarno zrobione będą zdjęcia pleinairo- 
we. Ei 

Film nosi tytuł „Pieśń Nocy* i monto- 
wany będzie prócz wersji polskiej także w 
kitku innych (niemieckiej, angielskiej, francu 
skiej, włoskiej i hiszpańskiej). 

i R V A 

PAMIĘTAJCIE 
0 BEZROBOTNYCH 

AR E A A AM 

Listy Harbiūskie | 

Te ogniska, plonące za Sungari na 
z. mrożonych stepach, dobitnie uplas- 
tyczniały -ogromny kontrast pomiędzy 
ws' ółcześnie rozwijającem się mias- 
fet, a otaczającym go krajem. Wystar- 
czyżo „wyjść na pierwszy lepszy skiai 

sta, żeby poczuć prawdziwy po- 
wiew Mandżucji, zupełnie inny od te- 
go. u6 którego przywykliśmy, siedząc 
w harbinie, jak na wysepce, wśród 
wielkich przestrzeni Północnej Man- 
dzucji. ; 

'Ubawą chunchuzów tłómaczyć więc 
można raczej nastroje niepokoju, któ- 
re miejscowa prasa chińska i zagra- 
niczna mimowoli potęgowała SZCZCHÓ- 

tami opisów różnych zajść. 

ŚRODA, 27 STYCZNIA. 
Od wczesnego rana dalekie strzały 

zaalarmowały mieszkańców południo- 
wo-wschodniej części miasta. Około 
dziewiątej rano kontury bitwy zaryso - 
wały się nagle pod samym Harbinem. 

Madjagou — Nowe Miasto, w 
mgnieniu oka opustoszały i zamarły. 
W pierwszej chwili nie orjentowano 
się, kto... z kim... Niedowierzano wia- 
domościom o zbliżeniu się wojsk no- 
wogiryńskich. Zresztą nikt nie przy- 

    

Wycawca Słańiiew Machiewicz, 

dykalnie u radykalnie suwa 
CZP 

w Brześciu Litewskim 
partja ta dąży do obalenia istnisjącego 
w Poisca ustroju państwowego oraz do 
oderwania od Rzeczypospolitej Kresów 
Wschodnich. Sąd, pa przesłuchaniu ki 
kunastu $eiadków skazał 12 oskaria' 
nych na zamknięcie w ciężkiem więzia. 
niu od fat 4 do 6, jednego zaś uniewin- 

  

kotła z wrzątkiem 
Jerzy przez niksgs niepostrzežony usi- 
tawal usiąšč na kociči. W6 wczas Graw- 
niana pokrywka usunęta sią i dziecko 
wpadło wa wrzątek, odnosząc bardzo 
ciążkie poparzenia, skutkiem czego po 
upływie kilku godzin w strasznych 
mączarniach zmarło. 

  

—Przyroda i Technika zeszyt III. 1932. 
Nakład Książnica-Atlas Lwów. Prenumerata 
roczna zł. 8,40. 

Ostatni zeszyt-Przyrody i Techniki przy- 
nosi szereg ciekawych i pouczających arty- 
kułów, a to: B. Szabuniewicza „Z badań 
nad przyczyną powstawania ruchów serca'*, 
M. Chorążego: „Odmiany petrograficzne wę- 
gla kamiennego" — podający ostatnie wyni- 
ki tej najmłodszej gałęzi nauki o węglu i ich 
praktyczne zastosowanie; S. Nagórskiego 
„Hipotezy rozchodzenia się fal elektrycznych 
w których autor daje wytłómaczenie powsta- 
wania fadingów radjowych na tle ostatnich 
tipotez' naukowych, dotyczących radjokomu- 
nikacji; W. Bugayskiego: „Zawartość tłusz- 
czu u szprota i śledzia a wartość wyprodu- 
kowanej z nich konserwy”. 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 3) marca 1932 r. 

Waluty i dewizy: 

Dełary 8,88 i jedna czwarta — 8,90 i jed- 
ua czwarta — 8,86 i jedna czwarta, 

Belgja 124,60 124,91 124,29. 
Gdańsk 174,50 — 174,93 — 174,07. 
Hołanćja 360,23 — 361,10 — 359,30. 
Londyn 33,45 — 33,50 — 33,€3 —33,31 
Nowy York 8,917 — 8,937 — 8,897. 
Nowy York kabel 8,922— 8,942 — 8,902 
Paryż 35,11—33,20 - 35,02 
Praga 26,40 — 26,46%— 26,34, 
Szwajcarja 172,75—172,80 —173,20—172,24 
Włochy 4630 — 46,53 — 4607, 
Berlin w cbrotach nieoficjalnych 212,50. 

Tendencja па dewizy europejskie słabsza. 

Papiery procentowe; 

3 proc. Pożyczkt budowlana 38,25 —38.00 
4 proc. poż. fawestycyjna 95,00. — 
Ta sama seryjna 100. 
5 proc. Konwersyjna 39.— 
6 proc. Dolsrowa 60,50 
4 proc. dolarowa 49 25 49,50—49.03 
7 proc. Stabilizacyjna 58,50—59,00 — 58,50. 
10 proc. kolejowa 100. 

"8 proc. L. Z. BGK iBR, obligacje BGK 
94.00] 

Akcje: 

Bank Pciski 85 00 
Węgiel 14,50. 
Liłpop 15,00 
Ostrow'e- s. B. 30.50. 
Starachowice 6 60. 
Tendencja utrzymana. 
Pożyczki polskie w Nowym Ycrku: 

Dillonow ska 59,25, 
Stabilizacyjna 57,00. 
Warszawska 4),12 i pół, 
Sląska 43,12 i pół. 

puszczał, że neutralna zona kolei mo- 
że: być naruszona jakiemikolwiek dzia- 
łaniami wojennemi. 

„е Tymczasem oddziały wojsk nowo- 
giryńskich podeszły od strony Starego 
Harbina pod samo miasto i rozpoczął 
się formalny bój. 

Stacjonujące w mieście oddziały 
wojsk Dżang Siue-lana, (nazywane dla 
skrótu starógiryńskiemi), stawiały o- 
pór pod dowództwem gen. Dyn-Czao 
od strony Nowego Miasta, zajmując 
główną pozycję wzdłuż drogi, wiodą- 
cej od: Świątyni Buddyjskiej na Wiel- 
'kim prospekcie i Cmentarzy do Świąty- 
ni Konfucjusza. Rozległe pole między 
Świątynią Konfucjusza i Cmentarzem 
z jednej strony, a Gondatjewką .(Mo- 
djagou) z drugiej, stało sią terenem 
nieoczekiwanej „bitwy, która wciągała 
w.swą sferę krańce Modjagou i nieo- 
mał odcinek Wielkiego Prospektu (mię 
dzy. Gimnazjum Polskiem i Kościołem 
a Cmentarzem) św. Stanisława, gdzie 
kułe świstały raz po raz. 

W tej dzielnicy znajduje się szereg 
instytucyj. polskich i mieszka znaczna 
ilość Polaków. Wyjeżdżamy z trudem 
zdobytym samochodem na miasto, że- 
by sprawdzić, jak w rzeczywistości 

przedstawia się walka, o której panicz 
ne wieści elektryzują miasto. 

Na Dużym Prospekcie, — za No- 
wotargową — pustka. Słychać nieu- 

     

rq.zmarszczki i inne wódy cery 
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я - = 
Radjo wileńskie 

CZWARTEK, DNIA 31 MARCA 1932. 
11,58: Sygnał czasu. 
15,50: Audycja dla dzieci z Warsz. 
16,20: Lekcja francuskiego z Warsz. 
16,40: Codzienny odcinek powieściowy. 
16,50: Koncert dla młodzieży (płyty) — 

objaśnia Zofja Ławęska. 
17,10: „Przepowiednie Mickiewicza” 

czyt z Krakowa wygł. prof. St. Pigoń. 
17,35: Koncert solistów z Warsz. 
19,20: „W świetle rampy“ — nowości te- 

atralne omówi T. Łopalewski. 
20,00: „O Haydnie“ — felj. ze Lwowa, 

wygł. prof. A. Chyhiński. 
20,15: Muzyka lekka z Warszawy. 
21,20: Słuchowisko z Warszawy „(Gołę- 

bie serce* Galsworthy'ego). 
22,10: Rewja (cz. I) z teatru „Morskie 

Oko“ w Warszawie. 
23,15: Komunikat z Warsz. 
23,30: Improwizacje na tematy, zadane 

telefonicznie przez radjosłuchaczów, wyk. na 
fortepianie Wiktor Rummel. 

Ofiarw 
Zamiast życzeń świątecznych złożyli: p. 

Wojewoda Zygmunt Beczkowicz 25 zł. p. 
wicewojewoda Marjan Jankowski 10 zł. na 
Ochronkę im. Biskupa Bandurskiego. 

Zamiast życzeń świątecznych złożyli 0- 
fiary na Dom Sierot im. Marszałka J. Pil- 
sudskiego w Wilnie: 

Korpus Oficerski 1 pp. Leg. — 20 zł. 
Korpus Oficerski Szpitała Obszaru Wa- 

rownego Wilno — 15 zł. 
Bezimiennie dla J. — 2 zł. 

ESC Ai 
N »WOOTWARTA a 

PÓŁDZIELNI 
MEBLOWA 
RZEMIEŚLNIKÓW 
CHRZEŚCIJAN 

Wilno, ul. Trocka 9. 
Poleca Sz. Klijenteli 

własne wyroby meblowe 
po cenach niskich i na dogodnych 

warn ka'h 

od- 

  

  

      
       

  

   Ą 2 z 

wdał | 

Podaje się do wiadomości, 

położone w miejscowości 

publiczności plażą z 

  

  

stanny warkot. karabinów  maszyno- 
wych, co chwila — wybuchy armatnie. 

Polskie Gimnazjum im. Sienkiewi- 
cza — zamknięte. Za Gimnazjum i Ko- 
ściołem jakiś przechodzień przebiega- 
jący ulicę na ukos, daje znaki ręką: 

„NIE JECHAĆ... KULE...* 

Odwiedzamy bursę męską. Krótka 
rozmowa. Relacje. Polecenia. Jedziemy 
dalej na sam skraj miasta, gdzie znaj- 
duje się bursa żeńska i mieszka obok 
prof. Grochowski. Tutaj kule świszczą 
nieustannie. Dziewczęta przeniosły się 
do pokojów od podwórza. O kilka kro- 
ków od domu .stoi armata. 

„Strzelano z niej do aeroplanu ja- 
pońskiego, który latał tu dziś rano,— 
objaśnia zarządzająca. — ' Przedtem, 
co jakiś czas żołnierze przebiegali gru- 
pami, strzelając, to do aeroplanu, to w 
powietrze, to tam...* pokazuje w К- 
runku Starego Harbina. „Jakiś oddział 
otoczył fabrykę Łopato w oddali, jakiś 
inny oddział go odpędził...* 

I znów strzępki wrażeń. Prowizo- 
ryczne instrukcje. O uspokajaniu mo- 
wy niema, — wszyscy śledzą wypadki 
Z zaciekawieniem i bez cienia uzew- 
nętrznianego strachu, co szczególniej 
na wielki plus naszym dzielnym pa- 
niom z kolonji zapisać trzeba. 

Wychodzę pierwszy na dziedziniec. 
I nagle raz po raz — dwa zimne, prze- 
raźliwe świsty przecinają podwórze, 

NE i wot 000 ala 

sprzedają się 

działki letniskowe 
terenowo urozmaiconej pomiędzy 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 
piaszczystym 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
i Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILNO, MICKIEWICZA 4. 
WYYYYVYTYYYVYYYVYTYVYYYYYYYYYYVYYYYVYVYVYVYYYVYVYYYVYYYYT 

  

Premjeral Film, nagrodzony 1 szą neg'odą  Prześl czna ulubienica wszystkich NORMA SHEARER 
Dżwiękowy 

KINO TEATR 

| „HELIOS 

Mistrz Lionel Barrymore i słynny Clark Gable w najnowszem arcydziele dźwiękowem ) 

WOLKE DU $ Z EE zakazana mkość — 
Tragedja vyzwclcnej dziewczyny, ktora stała się kochanką oszusta. Nad pregr, Komedja i dodatek dźwiękowy. | 

Na l-szy Seans ceny zniżone. Pocz. o godz. 4, 6, 8 * 10.15 w niedziel; o godz. 2ej. | 
Wkrótce wislki przebój pcIski „LEGJON ULICY“ 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

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

KOKGRES TA 
w r. 1814. Udzisł biorą: urocza Liljan Harvey, najmilszy Henry Garat, kusząco pięsna LIl Dagover 

inajlepszy komik naszych czasów Armand Bernard. Dodatki dźwiękowe. 
Dla młodzieży dozwolone. 

Dawno oczekiwany największy przebój dźwiękowy o niewidzianym dotychczas przepychu i 
zespolenie obrazu, ruchu i dżwiękuł gnionej technice! Cudowne 

йст 
niedošci- 

Najrozkoszniejsza operetka filmował Akcja 
toczy się na tl: Kongresu Wiedeńskiego 

  

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel.5-28 

„Króla 
Ostatnie 2 dni! Najnowszy dźwiękowiec ziezapemnisnego 

Bulwarów* paryskich populzrnego 

». „00 $ I Ą 
GEO piosenkarza 

ŽE BOUBOULE“ 
Najwspanialsza oparetka komiczna która wywołała entuzjazm całego šwiatal 

Wkrótce: Najpiękniejsze dźwiękowe arcydzieło kinematogyfji pciskiej Dzikie Pole Reżyserja Józefa Lejtesa. 

RGES'A MILTONA 

  

Dźwiękowy 
Kino-Testr 

„STYŁOWY* 
Wielks 36 

Dziś wielki świąteczny podwójny pregrem! Królowie śmiechu BUSTER KEATON, CCHN KELLY 
hawią w swem najlepszem arcydziele 

ROZKOSZE GOŚCINNOŚCI i MAMA NIE POZWALA 
arcyzabawna kon ećja-farsa w 15 akt, w rol. gł Buster Keaton, Cohn Kelly I N. Talmadga 
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    LICYTACJA 

  

      
  

  

    
  

  

      

  

||| | 
z 16 

| (|| Wileński Lombard „Kresowja' | 
i Ę | Wilno, Hetmańska 1, (róg Wielkiej)tel. 722, | 

Si B w f 8 | podaje do ogólnej wiadomości, że 11, 12 i 13-go kwietnia 

| | | 19:2 r. o godz. 4-ej pp. odbędzie się w lokalu lombardu 
| Licytacja niaawykupiony hi nieprolongowanych zastawów, 

| od Nr. 50.0C0 do Nr. 100.000 1 cd Nr. 1 do Nr. 14000. 

| | UWAGA! W dniu licytacji prolengat N-rów licytacyjnych 
t | lombhard ie hedzie przyjmować. 

| | dobrze doczyszczone dostaicza w partjach wago- 3: — 

||| nowych przy zniżkowym przewozie kolejowym | CE 

| L a RE šilad Fortepiandw, Plant, Fitammi | ""Fokaie 
|| Spółka Akcyjna Handlu Ziemiopłodami K D b k is Macas ееа 
A "FYWYTYYYWYYYTYVYVYY" 

|  K. GRABOWSKI Ii S-KA | „ UQDTOWSEG| — 
| z : | (F-ma istnieje od r. 1874) Mieszkanią 

| » Poznań, Pocztowa 10. | | z 8 i 4 pokoi ze 
|| i Wilno, Niemiecka 3, m. 11 wszelkiemi wygodami 

=== = nowoczesnemi, | wanna 

w MIE B a sko do wy- 
ti!!! aaa AAAAdAAKtAAAAA AGA AAA, ajęCia, ilno, ul, 1 UK A Li = Eininas i 

Licytacja Kocioł parowy | Kosmetyka: ® 
6 aim. w dobrym stanie okszyjnie do @ vevvereewvvevevevv-- | Potrzebne  mie- 

W dniu 14. IV. 1932 r. o godzinie 10-ej sprzedznia  masjąek Bołtap poczta szkanie 3—4 poko- 
przy mzgazynie Komendy Wojewódzkiej P.P. Oszmiana, informacje: Wileńska 28—2 GAB į HB ET je, w śródmieściu, 

w Wilnie przy ul. Św. Jańskiej 3, odbędzie od 3 4ei. Racjonalnej z wygodami, na pię- 

się sprzedaż w drodze ustnego przetargu pu- trze. Zgłoszenia do 

blicznego następujących przedmiotów: łomu kosmet У KI redskcji teieton. Nr. 

żelsnego, gumowego i skórzanego, « dpad- ieczniczej 228 między godziną 
ków suriennych i futrzary h, maszyn do ER w”. УРч WILNO, 5— 6. 

pisania i szewskiej oraz czapek. 
Przedmioty te oglądzć można w dniu li. 

cytacji, Szczegółowe wykazy ty h przedmio- 
tów są wywiesz: ne przy magazynie Komen- 
dy Wojewódzkiej P. P. ul. Św. Jańska 3 i 
na tablicy do ogłoszeń przy wejś iu do Ko- 
mendy Wojewódzkiej przy ml. Ostrobram- 
skiej Nr. 6. 

  

że w majątku Landwarowie 

dogodnym dla kąpieli 

  
  

jak gdyby koło samego ucha. Jakaś ko- 
bieta wybiega z suteryny i z krzykiem 
porywa dzieci, zabawiające się słucha- 
niem strzałów na progu mieszkania. 

Jedziemy dalej na kraniec Wielkie= 
go Prospektu, do domu  Łaczynowa, 
gdzie mieszka szereg znanych przed- 
stawicieli kolonji naszej. Z tylnych о-- 
kien tego domu widać całą panoramę 
walki. * 

Wychodzimy z powrotem na ulicę, 
gdzie syk przygodnych kul nie ustaje. 
Martwa pustka. jeden tylko, handlarz 
jakiś uliczny. chiński siedzi sobie- spo- 
kojnie pod ochroną parkanu i pochyla 
się sennie nad straganem z orzeszkami 
i kasztanami. 

Między 12 a 3 popołudniu wojska 
gen. Dyn-Czao zajmują pole walki i po 
suwają się ku Staremu Harbinowi. — 
Kanonada oddala się. Fragment żakoń- 
czenia bitwy widzimy z okna samo- 
chodu, którym udało się nam dojechać 
do drogi bezpośrednio. wiodącej д0 
Świątyni Konfucjusza: Zasunęliśmy się 
na dno samochodu (co daje pewne po- 
zorne poczucie bezpieczeństwa). 

Niestety gęste kule nie pozwalają 
na dłuższą obserwację i po krótkim 
czasie musimy zawrócić. 

Zdaleka wygląda to tak: 
Od tej strony, od Nowego Miasia, 

grupy szarych żołnierzy leżą rozrzuco- 
ne szerokiem półkolem wzdłuż całego 

  

  

    

KŁOPOTY 
PANI NIUŚKI 
humorystyczna opowieść 

Eugenji Kobylińskiej 
wyszła już z drukarni „Lux* 

i jest do nabycia w księgarniach 

wileńskich 

— (ena 4 zł — 
SKŁAD GŁÓWNY W KSIĘGARNI 

ŚW. WOJCIECHA 
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GA ERA АНИНЛНННЫНН М ||| 

i ŽADAJCIE į 
we wszystkich aptekach i 

składach sptecznych znanego 
środka od odcisków 

KA. Prow. A. PA 
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Lekarze 
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Akuszerka 
DOKTOR Marja Brzezina. 

choroby skórne, we- 
neryczne i moczo- 

piciowe. 
Ul. Mickiewicza 28,m. 5 

  

see: Epflacje. 
"D k abinet 

Dohtor Kosmetvki 
Szyrwindt Lieniau 

choroby weneryczne, J/, Hryniewiczowej. 
skórne i moczopłciowe. si, WIELKA X 18 m.9. 
Wielka 19,0d 9-1i3-7. Przyj.wg. 10-11 4-7 

Ww. Z. P. MA, 

    

pola. Z przeciwległej strony, od Mo-- 
djagou, zaledwie. dostrzegalni. stąd, 
żołnierze nowogiryńscy leżą również 
grupami pod osłoną „prowizorycz- 
nych'* okopów, lub wątłych ścian wy- 
suniętych na krańce miasta domów. 

Strzelanina między nimi idzie nieu- 
stannie. Raz po raz gwałtowny wybucha 
przesłania wytryskiem ziemi i dymów 
dagment pola. I raz po raz grupy sza- 
rych żołnierzy starogiryńskich. zrywają 
się z ziemi, biegną naprzód, padają na 
ziemię, znów strzelają, i znów biegn; 
daiej. Półkole posuwa się naprzód ku 
Modjagou i Staremu Harbinowi. Jedno- 
cześnie z „Pitomnika”, szkółki ogrodo- 
wej wypływają nowe oddziały ukry- 
tych tam żołnierzy i strzelając na 
wuzystkie strony, suną również w stro- 
nę Starego Harbina. 

Szofer samochodu objaśnia nam - 
lozoficznie, że tak mniejwięcej wygia- 
da typowa bitwa chińska. Mieszka on 
od lat kilkunastu w Chinach i: był już 
świadkiem licznych walk między Rzą- 
dem Centralnym a generałem Jen Si- 
szanem. 

Popołudniu w gorączce niezwykłe- 
go podniecenia publiczność rozchwy- 
tuje pierwsze dodatki nadzwyczajne. 
Sensacje. Pogłoski. 

Potwierdza się wiadomość 0 zgi- 
nięciu lotnika japońskiego,  Szimidzu. 
Aeroplan, który obserwowaliśmy o 

    

—_PoSady_ 

Dr.Ginsberg 
Choroby skórne, we- 
neryczne i moczopłcio- 
we. Wileńska 56—3, od filmowego 

Tel. 567 się kapitalistki ty, go- 
tówka do 
kapitał i poważne zy- 
ski zabezpieczone. 

J. BERNSZTEIN Mickiewicza 22 m. 29. Oferty proszę składać FRZRNYNSZWA GA 
Wyd. Zd. 3093 de Administracji pod ""vvvvvvvvvyvvycwyvr"" 

Masaże”: 
przyjmuje 9—1 i 4—8. ręczne, wibracyjne i pia- 

Cedi6 

  

  

      

  

      

sieklewicza 81—4 

rodeo“: konserws- 
je, dosks- 

ali, odświeża, nsawa 
fej skazy i brzki, Masaż 
kosmetyczny twarzy. 

  

Mieszkanie 
z 3 pokoi z wygodami, 
słoneczne do wynsję- | 
cia. Informacje w Re- | 
dakcji „Słowa* od 12 i 

Aasaż ciała, elektrycz= SE e. 
ay, wyszczuplający (pa- 

  

nie). Natryski „Hormo- LTD | 
ca“ według prof, Spuh- Kok | 
ia. Wypadanie miosćeń UPNO | 
łupież. Indywidualne 
dobieranie kosmetyków i SERZEDAŁ 
do każdej cery, Ostat- w 
nie zdobycie kosmety= Okazyjnie 1 

ki racjonalnej. sprzedaje się aparat 
Codzieznie 4 g. 10—8 w. Ż. P. 43 19910 na piąd albo na 

bateiję. Wileńska 32, 
m. 5. 
-— 
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Z ziemiańskiej rodziny 
b. nauczycielka | 

zajmie się dziećmi, . | 
gospodarstwem, chorą, 
30 zł. mies. Oferty do 
Adm. „Słowa*, — „Te- 
resie“, 

interesu 
poszukuje 

Pianina 
zupełnie nowe (wielo- 
letnia gwarancja) zł. 
1.200 «ijowska 4, H. 
Abelow. 

e" 

AAAAALAALAAAAA AS AKSA 

Różne 
10.000 zł. 

„filmy“, Dla sprawdzonej prze: 
O —— T-WO ŚW. Winccutego 
Potrzebna a Paulo rodziny .smie- 

ochmistrzyni  Szkałej na salce uieo- 
na wieś, znająca się na Palonej z trojgiem dzie- 
knchni Zgłaszać 12, 1014 ietnim się © 

Mostowa, 3-a 10. Pawelkiem wołamy © | 
omoc. Dziatki zzięb- Godz. 8—10 rano. Ee i zglodniale += 

brak obuwia i opału. 
Ofiary składać proszę 
do Redakcji „Słowa? 
pod literą J. 

  

Potrzebna 
służąca z.kaurlją 

Adres w Redsk« ji. 
  

dwunastej w południe, spadł w pół go- 
dziny później w Czinche. Podczas, gdy 
jeden z lotników udał się do miasta, 
drugi, pilnujący samolotu, został zabity 

W kilka godzin po zabójstwie —w 
chwili podpalenia samolotu nastąpił | 
wybuch, .szerząc straszliwe spustosze- 
nie wśród obserwującej dokoła ludnoś- 
ci cywilnej chińskiej i europejskiej. 

Wieczorem obiega miasto wiado- | 
mość „o wyruszeniu armji japońskiej | 
z Czanczunia do Harbinu“. 

Nowe dodatki nadzwyczajne przy- 
noszą ogłoszenie stanu wojennego. | 

Przez miasto ciągną łańcuchy do- 
rożek .i ryksz, objuczonych .tobołami i 
bagażaimi. To pierwsi uciekinierzy e- 
w.akuują się z przedmieść i Fudziadzia-,474 
nu do miasta. 4 

Około dziesiątej wieczorem Harbin 
zupełnie zamiera i pogdąża się w ciem 
nościach. Krążą tylko zwolna w głu- 
chej ciszy oddziały policyjne, , jeden 
żołnierz o kilka kroków za drugim, gę- 
siego. Niektóre. oddziały .— w kaptu- 
rach, z wielkiemi obnażonemi miecza- 
mi.-—— przed sobą w.rękach. Jest to 
tradycyjna oznaka chińska, symbolizu- 
jąca.stan ostrego pogotowia, — znak 
trwogi. 

Redakux w. z. Witołą Tatarzyższkm 
-а


