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- KRONIKI SEJMOWE Dookoła federacji naddunajskiej 
PROGRAM KONFERENCJI 

PARYŻ. PAT. — Po ponownej wy- 
mianie zdań rządu Francji i W. Bryta- 
nji, ustałono wczoraj datę i miejsce kon 
„ierencji czterech mocarstw, która zaj- 
mie się próbą rozwiązania sprawy po- 
rozumienia krajów naddunajskich. 

Po obopólnem porozutnieniu mię- 

PRZEMÓWIENIE PUŁKOWNIKA SŁAWKA 
(Telefonem z Warszawy). : 

Dziś rano o godz. 10-tej było ple- czyłem w Galicji ludzi, ktėrzy uwozaii 

narne posiedzenie Klubu B. B. Prze- się za patryjotów dlatego, że raz na 

mówienie pułk. Sławka, jak każde głę- kilka tygodni wpuszczali 3 centy do 

boko uczciwe przemówienie, zrobiło skarbonki, w której staruszek- powsta- dzy rządami Francji i Anglji i zgodnie 

duże wrażenie na obecnych. niec zbierał pieniądze na polską szkołę z notami, wymienionemi w ubiegłym 

Pułk. Sławek wyjaśnił, że Rząd z u ludową”. A potem zaczyna opowiadać tygodniu, postanowiono wczoraj, że 
chwalonych mu pełnomocnictw korzy- pułk. Sławek — i my coraz bardzi :j 

stać będzie z całą ostrożnością, w kon- przejmujemy się jego opowiadaniem-— 

takcie z większością parlamentarną. jak w 1912 r. przystąpił do akcji tor- 

Konierencja czterech b. premjerów mowania polskiego skarbu narodowe- 

rządów po-majowych, która się odbyła go. Już zapowiadała się wielka wojna, 

w Spałe pod przewodnictwem Pana już wstawały jej czerwone zorze. Pułk. 

Prezydenta, także zastanawiała się wła Sławek mówi: „Czasem dwie lub trzy 

śnie nad sprawą pełnomocnictw. W godziny przekonywałem jekiegoś jego-- 12 ak EZ 

konferencji tej udzał wzięli: pp. Prys- mościa, że wojna nadchodzi i że musi- da šias Ak Ga wa 

tor, Sławek, Świtalski i Bartel. Prze- my wziąć w niej udział, musimy mieć gier i Bułgarii. s 

widywane są dalsze konferencje w tem wojsko”. Jegomość z początku nie wie Poza rozdziałem, poświęconym tym 
gronie. rzy, twierdzi, że nam się nie uda, po- krajom, raport obejmuje obszerną i do 

Pułk. Sławek zapowiedział także, tem występuje z argumentami, wresz- ое = ogólna, aglizująca obefną 
że Klub B. B. będzie pracował również cie po 3 godzinach pułk. Sławek go kolwiek byłyby bł RA o 
w czasie feryj sejmowych, zwłaszcza przekonywuje i jegomość daje koronę. wymienione Aaa nak 

czynne będą grupy: konstytucyjnaiad- Jedną koronę na wojnę, w której chce, jakich się one znalazły, spowodowane 
ministracyjna dla pracy nad konstytu- aby Polska wzięła udział. zostały przedewszystkiem przez fakty 

cją i ustawą samorządową. Pułk. Sła- Ten silny sarkazm pułk. Sławek sto S | = s PPE AE 

wek dłuższy ustęp swego przemówie- suje do naszych czasów. Jest kryzys, kisieliai AE 

nia poświęcił pracy nad konstytucją. musimy go zwalczyć, musi Państwo go niał leża aaa BL 

Ё W sprawach organizacyjnych B. B. zwalczyč. nych. Także kurczenie się rynków zby 

pułk. Sławek mówił niesłychanie cie- Wyjeżdżałem z Wilna pod wraże- IU Przez utrudnienia dla eksportu tych: 

kawe rzeczy: „Moje doświadczenie or- niem wiadomości, że biskup Łoziński państw, stworzyło groźne konsekwen- 

SAO: — powiedział — a od nie pozwolił zadać sobie narkozy w > aidai NS pos 

siebie dodajmy, że rzadko kto może czasie operacji. „Chrystus więcej cier- rów, —— da 2 

mięć takie doświadczenie organizacyj- pat jane wspaniaituywgiam Hanne > Р R 

ne jak on, — „nauczyło mnie rozróż- jest to bezużyteczne bohaterstwo tego a a S R R > 

niać dwa typy organizacyj: liczne i wielkiego księdza! Ksiądz Łoziński był = a. w šias 5 

imniej liczne, łecz oparte na wysoce to człowiek nie z tego Świata, był to niczych. 

wartościowych jednostkach". Pułkow- asceta, prorok, kapłan żyjący religją. S 

nik Sławek bezwzględnie wypowiada Sławek jest człowiekiem polityki, walki 

się za tym drugim typem, który jego codziennej, tysiące spraw praktycznyci 

zdaniem daleko głębiej, daleko poważ- musi mu codziennie przechodzić przez 

niej oddziaływa na społeczeństwo, ani- ręce. Jednak jest w tych ludziach coś 

żeli organizacje liczne, hałaśliwe, lecz wspólnego. Ten heroizm osobisty upo- 

niezbyt starannie przesiane pod wzglę- dabnia ich do siebie i ciekawe jest, że 

dem osobistym. To też pułk. Sławek tacy ludzie zawsze zwyciężają. I Sła- 

zaleca nie przejmować się tem, jeSii -wek-ma teraz swą Polskę, w którą wie- 

ten lub ów chce z organizacji B. B. rzył, chociaż to w r. 1912 niejednemu 

wystąpić. „Mała bieda — krótki żal” wydawało się wprost dziecinne i śmie- 

— lapidarnie oświadcza. — Czasaini szne, 

wprost pożytecznie pozbyć się balastu Ale przechodząc od charakterystyki 

ludzi małowartościowych i mało przy- osób do wydarzeń, musimy dodać, że 

noszących korzyści. Nawet lepiej było- nie myślimy, aby wysiłek heroiczny 

by usunąć z organizacji ludzi, u któ- społeczeństwa i nic więcej miało zwal- 

rych w tych ciężkich czasach załamała czyć kryzys. Pułk. Sławek wcale tak 

się wiara. tej kwestji nie stawiał. Głos jego był 

Musimy tu nawiasem zauważyć, że tylko głosem przypominającym, aby w 

A an Nod waj: oe PRS towa SS 
я : 8 4 botnicy otrzymali wypowiedzenia obo- 

taktu z B. B. Pod kierownictwem pułk. nego, a mianowicie patryjotyzmu. I ten wiązujących dotychczas umów. Między 

Sławka B. B. stał się wyrazem dąże- głos jest absolutnie słuszny. Jak waž- jnnemi wypowiedziano umowy o płace 

nia do równowagi społecznej. Interesy nym czynnikiem w stosunkach angiel- robotnikom berlińskiego towarzystwa 

każdej warstwy społecznej są putk. skich jest ten fakt, że obywatele tam komunikacyjnego, gazowni, a. 

Sław kowi równie drogie. Długie ustępy zasadniczo prawidłowo wypełniają de- elektrytikacyjnych i wodociągowych. 

ejszego śwego przemówienia po- klaracje podatkowe. Coprawda, należy 

święcił on sprawie włościan, spraw*: przyznać, że nasze Urzędy podatkowe, 

rol otników, o których mówił z wyjąt- zwłaszcza przy podatku dochodowyni, 

kowem znawstwem przedmiotu. czynią wszystko, aby do lojalności 0- 

Wtedy, gdy pułk. Sławek mówił o bywatelskiej każdego Polaka zniechę- 

ciężlich czasach, o ktyzysie gospodar-_cić. Wreszcie konieczne są w Państwie ery, „szplsgoww zania" Wiecha Celto 
czym, który u nas może jeszcze nie jest naszem oszczędności, oszczędności i Sevarl oe PEZYEE iai e. 

tak ciężki, jak w innych krajach Eur>- jeszcze raz oszczędności. Strasznie da- KE: należała do: służby WY: 

py, lecz jednak bardzo trudny dla oby- leko odbiegliśmy od prawzoru państwa ważne EN anna, mają 

wateli i wtedy, kiedy pułk. Sławek za- wawnego, które wydawało na trzy -° Awasztowant mieli za zadanie do- 

czynał kryzys traktować jako zło, jako ko rzeczy: wojsko, sąd 1 policję. Wia- 

niebezpieczeństwo dla Państwa, z któ- śnie na wojsko wydajemy baidzo mało 

ren: walczyć trzeba wszelkiemi šiod- i tgaziom płacimy byle jak. Nato *rast 

karni — mieliśmy przed sobą całsg», wydaje nasze Państwo na tysiące i ty- 

jeśli się tak można wyrazić, Słavka, siące rzeczy innych, czy zawsze nie- 

t.j. polityka, u którego główną i naj- tylko absolutnie koniecznyc:. ale czy 

bardziej istotną cechą charakteru jest za'vsze nawet pożytecznych — 10 wi»! 

heroizm osobisty. kie pytanie. Poza temi oszczęinościa- 

„Byłby niedołęgą taki rząd, któryby mi nasuwa się jako druga konieczność 

w tych ciężkich czasach nie ściągnął 1eforma systemu podatkowego, albo- 

tych podatków, bez których Państwo wicnz nie możemy się zgodzić z2 zda- 

istnieć nie może” — mówił. niem, że należy przeczekać kryzys, abv 

A potem wdał się we wspomnienia (0 tej reformy przystąpić. Cat. 

osobiste. I jak każde jego wspomnie- 

nie osobiste, miały one dwa pierwiast- 

ki: niesłychaną prostotę w opowiedze- NIEMIECKICH NA LITWIE 

niu, niesłychaną szczerość, skromneść BERLIN, (Pat). Z Kowna donoszą, 

i prawdę, — wielki patos treści. — że organ kupców rar Sios 
. $ d zywającą do bojkstu towa- 

„Kiedy przyjechałem z. Królestw a, Szata f ządzjącą wydałenia 
gdzie się krwawiły bojówki, gdzie wal- z obszaru Litwy wszystkich obywateli 

<zono za rządów rosyjskich, to zoba- ; 

TREŚĆ RAPORTU KOMITETU F1 

GENEWA. PAT. — W piątek wie- 

— vwświawczy!. 

udał się samochodem do Heluanu 

celem złożen a wizyty p. Marszałkowi 

Piłsudskiemu. Premjer został przy- 

PARYŻ. PAT. — W drugiem gło- 

sowaniu na prezydenta Rzeszy oiicjal- 

nie zgłoszeni zostali trzej kandydaci: 

w NIEM 
BERLIN. PAT. — Na koniec kwiet- 

nia w szeregu berlińskich przedsię- 

  

WYKRYCIE WIELKIEJ A 
PARYŻ, (Pat). — W mieįscowošti 

Łongvy w Lotaryngji policja była od 
dłuższego czasu na tropie wielkiej 

  

OPRÓCZ NARODU cu 

TRYDENT. (Pet). Zapis, uczyniony 
przez niejakiego Basse narodowi t 
sklemu na walkę z europejczykami, 
aczkolwiek wypłacony już konsulowi 
chlńskiemu w Rzymie, wobec sprzeci- 
wu, zgłoszonego przez bratanicę zapi- 
sodawcy, znajduje się w zawieszeniu. 

PARYŻ, (Pat). Donoszą z Dalekiego 
wschodu: W czasie walk chifisko- 

japońskich w okolicach Kiang - Wan 

mała garstka żołnierzy Japeńskich pod 

dowództwem kapitana Kuga, otoczona 

przez Chińczyków, broniła się zaciekle 
przez dwa dni i dopiero po całkowitem 

  

BOJKOT TOWARÓW 

RZYM, (Pat). Na latnisku Littorio 

Rzeszy Niemiackiel, prowadzących tam 

ntaresy. skich Waino Bremer, odbywa]. 

Redakcja rękopisów niezamowionych nie zwraca, Adminjstra- 

cja nie uwzgłęduja zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — Księgarnja T-wa „Lot". NIEŚWIEŻ — ud. Ratuszowa — Ksiegari wiūsklego, 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy, NOWOGRODEK — Kiosk St, Michalskiego, 7 г 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Laszuk, N,-SWIECIANY — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
DĄBROWICA (Potesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, OSZMIANA — Ksłęgamia Spółdz, Naucz. 
DUKSZT Y — Baułet Kolejowy. PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow POSTAWY — Księgarnia Połskijej Macjerzy Szkośnej 

GRODNO — — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, STOLPCE — Ksiegamis T-wa „Ruch“ ' 
pra 1 aa R aaa SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickjewicze 13, 
KLECK — Sklep „Jedność” * ST, SWIECIANY — M. Lewia —Biuro Gazetowe, ul, 3 Мар # 

WILEĮKA POWIATOWA — ut, Mickjewicza 24, F, Juczewska. ЫВА — ul, Suwaiska 13 — 5 Mateskį, 
MOLODECZNO — Ksiegarnja i-wa „Ruch*, WARSZAWA — Tow, Księgarni Koi, „Ruch“, 

ia i ia i i ia ai a a r ROWÓW EOT 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3.ej gr, 40, Za tekstem 15 Komunikaty, oraz 
nadesłane, milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 oco 

Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe į tabelaryczne © 50 próc, drożej, Adminjstracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

 RRZOGOZEPORZ PTASIE AA DZY BERT TYSZ TOREOK Z TNT DAINOS ; 

SILVA RERUM 
Dzień Pomorski — Nr. 74 słusznie 

zebranie czterech wielkich mocarstw, skiej, obniżenie ich długów prywatnych Si€ oburza na chorobliwą manję żałob- 
mających zredagować zaproszenie do udzielenie kredytów długoterminowych "ictwa, która w sposób szczegėlni“ 
pięciu państw naddunajskich, odbędzie każdemu z tych państw po uprzedniem przykry, zaznaczyła się podczas świąt 

się w przyszłym tygodniu. przeprowadzeniu sanacji budżetu. Fran wielkanocnych. Pisma o pewnym kic- 

PARYŻ. PAT. — Według inioma- cja i Anglja biorą głównie na siebie runku politycznym z okazji świąt, ude- 

  

Sidki Pasza u Marszałka Pižsudskiego 
KAIR, (Pat). Premjer Sidki Pasza witany pr 

OFICER JAPOŃSKI POPEŁNIŁ 

cyj prasy, projekt zaproszenia na konie 
rencję pięciu państw naddunajskich za 
wiera między innemi następujące punk 
ty: zniesienie tam celnych pomiędzy 
poszczegółnemi państwami sukcesyj- 
netni byłej monarchji austro - węgier- 

  

SYTUACJA FINANSOWA 

Austrji, Grecji, Węgier i Bułgarii 
NANSOWEGO LIGI NARODÓW. 

Komitet finansowy wypowiada się 
dalej za natychmiastodą akcją pomocy 
w formie pożyczki pod gwarancją mię- 
dzynarodową. W pierwszym rzędzie z 
pożyczki tej skorzystałyby Austrja i 
Grecja, których sytuacja jest — zda- 
niem komitetu finansowego — najbar- 
dziej groźna. 

Komitet zaleca, by Austrja otrzy- 
mała 100 miljonów szylingów austrjac- 
kich, a Grecja do 10 miljonów dola- 
rów. Pożyczka powinna zawierać po- 
zatem pewną nadwyżkę na wypadek, 
jeśliby inne państwa potrzebowały po- 
mocy finansowej. Pożyczka, któraby 
była gwarantowana w ten sposób, co 
pożyczka Ligi Narodów dla rekonstruk 
cji Austrji w 1923 roku, byłaby krótko 
terminowa. Udzielenie jej byłoby uza- 
ieżnione od przyjęcia postanowień, 
wskazanych przez Ligę Narodów, dla 
zapewnienia dobrej administracji finan- 

darki banku państwowego. Pozatem 

komitet formułuje pewne zalecenia, do- 

tyczące ułg w regulowaniu długów za- 

granicznych. 

  

zez pp. Malińskiego i Le- 

peckiego. Rozmowa z Marszałkiem 
trwała godzinę. 

  

Hindenburgo, Hitler, Thaelman 
OFICJALNE ZGŁOSZENIE KANDYDATUR 

NA PREZYDENTA RZESZY 
Hindenburg, Hitler i Thaelman. Kan- 

dydatura Wintera nie została zgło- 

szona. 

Masowe wymówienie pracy robotnikom 
CZECH | 

Z przedsiębiorstw prywatnych wy- 

powiedziały robotnikom umowy wiel- 

kie firmy spedycyjne, browary oraz 
przedsiębiorstwa handlowe. 

"wypowiedzenia te, zmierzające do 
obniżki płac, otrzymało według obli- 

czeń organów robotniczych — od 25 

do 50 tysięcy osób. 

Szpiegostwo niemieckie we Francji 
FERY W LOTARYNGJI 
starczać informacy| o nowym systemie 
fortyfikacji wzdłuż francuskiej iinji gra- 
AE Anna Hussak przyznała się do 
winy. 

W czasie rewizji, dokonanej w mie 
szkaniu aresztowanych, znaleziono do- 

kumenty, pozostające w związku Z 
pracami  obronnemi, prowadzonemi 

przez francuskich inżynierów wojsko- 
wych w okolicach Longvy. Szpiegów 
esadzono w więzieniu. 

TAJEMNICA HENRYKA BASSE 
EGO—DO SPADKU PRETENDUJE 

RATANICA 
Konsul chiński oświadczył w między: 

hiń: czasie, że ogółem sumy do dyspozycji 
z tego zapisu wynoszą półtora miljona 
jirów, a reszta uwięzicna jest «w au: 

strjackich i rosyjskich papierach warto- 
ściowych przedwojennych. 

"HARAKIRI 
wyczerpaniu amunicji i żywności pod- 
dała się Zwolniony ostatecznie z niewoli 
kpt. Kug przybył do dzielnicy Hong- 
kongu, gdzie toczyła się wałka I po 
wygłoszeniu płomiennego przemówie- 
nia na cześć swych żołnierzy wystrza- 
łam w głowę pozbawił się Życia. 

Raid latniczy Helsingfors - Kapetown 
Helsingfors-Kapstown. Kpt. Bremer laci 

wyłądował kapitan-ictnik wojsk fiŃ- na samelocie typu Junkersa. Dziś odia- 
ący rałd tuje on do Afryki wia Neapol. 

ciężary, związane z finansowaniem te- 
go projektu. : 

LONDYN. PAT. — Dzienniki po- 
dają, že delegatami czterech mocarstw 
na konierencję naddunajįską w Londy- 
nie będą ze strony Francji Flandin, ze 
strony Włoch Grandi, ze strony Nie- 
mic Biilow, z brytyjskiej strony w kon- 
ferencji wezmą udział: Simon Runci- 
man oraz premjer Mac Donald, który 
będzie przewodniczył konferencji. 

Spodziewane jest, że konierencja 
potrwa dwa do trzech dni i zostanie 
zakończona najpóźniej w sobotę, aby 
umożliwić Simonowi odjazd do Gene- 
wy, gdzie 11 kwietnia rozpocznie się 
konierencja rozbrojeniowa, a 12 kwiet- 
nia nadzwyczajna sesja Rady Ligi Na- 
rodów. W związku z tą nadzwyczajną 
sesją Rady Ligi Narodów niektóre 
dzienniki wskazują na to, że cały plan 
naddunajski Tardieu przychodzi zapó- 
źno, aby pomóc niektórym państwom 
naddunajskim, jak Austrji i Węgrom, 

które mają już nóż na gardle. 

PREZYDENT MASSARYK 
0 UNJi NADDUNAJSKIEJ 
LONDYN. PAT.— Tygodnik „Spectator“ 

w numerze dzisiejszym zamieszcza obszerne 
sprawozdanie z rozmowy swego naczelnego 
redaktora z prezydentem Czechosłowacji 
Masarykiem na temat paktu naddunajskiego. 

W rozmowie tej prezydent podkreślił m. 
in. gotowość Czechosłowacji do zawarcia 

apecialnych Iraitaloj, RR3ROdĄ CY odró 
mieć charakter sciśle ekonomiczny, przez co 

automatycznie poprawią się również stosunki 

polityczne między państwami Europy Środ- 

kowej, 

W dałszym ciągu prezydent wypowiada 

się stanowczo przeciwko współudziałowi Nie 

miec w porozumieniu naddunajskich państw 
Europy Środkowej. Otwarcie przyznaję — 

oświadczył Masaryk — że obawiamy się 

niemieckiej konkurencji i niemieckiej hege- 

monji w takim pakcie, gdyby Niemcy przy- 

stąpiły do niego od samego początku. Podo- 

bnie nie popieranry wstąpienia w pierwszem 

stadjum żadnego innego z wielkich mocarstw 

do tego ściśle gospodarczego porozumienia. 

W końcu prezydent podkreślił, że oma- 

wiany projekt nie jest - w żadnym stopniu 
zwrócony przeciw Niemcom. 

  ь 

DSTACJE DLA B. PREZYDEN- 
TOW WE FRANCJI 

PARYŻ. PAT. — lzba przyjęła pro- 

jekt ustawy, przyznającej roczną dota- 

cję w wysokości 200 tys. fr. wszyst- 

kim byłym prezydentom republiki, któ- 

rzy dobrze zasłużyli się ojczyźnie. Do- 

tacja ta narazie jest przyznana tylko 

Poincere'mu. 

  

rzyły w jękliwe dzwony żałobne, zary- 
sowując ponurą rzeczywistość. 

Dziennik Pomorski dąży do napięt- 
nowania i 
chorobliwej manji żałobnictwa, trującej 
pozostałość po czasach niewoli, która we 
wszystkiem zawsze i wszędzie, każe nam 

jak zawodowym rozpacznikom i desperatom 
upatrywać same smutne i tragiczne okrop- 

ności. 
Psychoza ta, dowód słabości, gaśnięcia i 

rozkładu, winna zczeznąć jaknajprędzej z 

życia niepodległej Polski: nic nie . zbuduje 
bowiem, a wypaczy i we łzach rozmoczy. 

Mamy tego przykład nawet świeżo w pra- 

sie, w artykułach, związanych z samą kwin- 

tesencją radości, jaką jest uroczystość Zmar- 
twychwstania Pańskiego. I tu boleść, skarga, 
rozpacz, żal i... wulgarna nienawiść, świecą 
triumiy. 

Niechże nas Bóg broni i chroni przed 
tem koszmarnem, łzawem, boleściwetm na- 

stawieniem gasnącej, strupieszałej  „ideoio- 

gii" partyjnej, które ze  Zmartwychwstałą 

Polską nie ma i nie może mieć nic wspól- 

nego. 
Podobny temat porusza Gazeta 

Lwowska — Nr. 73, twierdząc, że my 

wmawiamy w siebie istnienie kryzysu 

moralnego i mylimy się, przypuszcza- 

jąc, że ten urojony kryzys ma jakąś 

łączność z kryzysem ekonomicznym. 
Myśl polska 1 duch polski nie zostały zde 

prymowane i obezwładnione „kryzysem“, Žy 

ja, zachowują swoją "aktywność i zdoluość 

do działania. Czują swoje utajone siły i tes5- 

ną wylecieć ponad poziom tej szarej, codzien 

ności, która „ględzi” i žali się bezusiannie 

nad kryzysem, tak samo, jak niedawno je- 
szcze płakała nad „skutkami wojny ' i, cza- 

sami powojennemi". 
„Istota niebezpieczeństwa połega „1a wino- 

dliwiającą tormuikę o „kryzysie, która jest 

giętka i podatna, jak guma. Przeszii rad 

nią do porządku dziennego ci, co są „dzisiaj 

silni, posługują się nią: słabi, ospali, nienkiy- 

wni ludzie — szerząc kult tego fetysza bez- 

karnie naokół. Ale trzeba ich przezwyciężyć 

sobie i w nich samych. ` й 

Przezwyciężając w społeczeństwie trują- 

cą legendę © bezwzględnym związku upad- 

ku kultury z kryzysem gospodarczym — 

zbliżamy zarazem ku sobie i ku Polsce dzień 

wyzwolenia w nas nowych wartości i no- 

wych wysiłków twórczych. ы 

Niestety, ta „Fruwająca legenda 

nie jest tylko legendą. Kryzys ekono- 

miczny przedewszystkiem uderza w na 

ukę, literaturę i sztukę; jako dziedziny 

„luksusowe”*, a nawet „zbyteczne“. 

Dlatego też słuszna jest uwaga ie- 

ljetonisty Kurjera Warszawskiego 
Aby w przyszłość patrzeć i dla przyszło- 

ści tworzyć, a nawet dobrze widzieć teraž- 

niejszość, musi być w narodzie poezja i 

sztuka. Na tem polega społeczna jej donio- 

słość. ž 

Jak się na to mało zwraca uwagi, jak się 

nawet o tem wcale nie myśli. : 

O to właśnie chodzi: o wzmożoną 

opiekę nad literaturą, sztuką, — no i 

nauką, bo te dziedziny mają za zatia- 

nie urabianie ducha narodoweg». 
Lector. 

w 

  

W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
— Wizyta Tardieu w Londynie. — 

Zdementowane wczorai przez agencję 

Reutera rewelacje „Daily iferald'" o an 

gielskim projekcie przedłużenia dla Nie 

miec moratorjum, rzucaj pewne świa- 

tło na wizytę premjera trancuskiego w 

Londynie. Nie ulega wątpiiwości., że p. 

dardieu w rozmowach z Mac Donal- 

ост i sir Simonem oprócz kwestii blo- 

ku naddunajskiego, poruszy 1 tę kwe- 

SIĘ: 
W sprawie unji naddunajsk: + Fran 

cja potrzebuje poparcia Wielkiej Bry- 
tanji, a z kolei Anglja nie tyko uczu- 

ciowo jest zainteresowana, aby Niem- 

com prolongować moratorjum. An'ja 

z czysto kupieckiej kalkulacji jest fu- 
aj adwokatem niemieckim, ponieważ 
p:olongowanie moratorjum ratuje wca- 
le pokaźną cyfrę kapitałów angielskich, 

„zamrożonych * w Niemczech. Może 

więc w tej sprawie zajść wzajemna wy 

miana usług pomiędzy Londynem i Pa- 

ryżem. Fakt, że wizyta premiera Tar- 

dieu poprzedza konferencję czterech, 

jest najlepszym dowodem, że na tej 

konferencji oba państwa pragną wystą- 

pić już z uzgodnionym programem. 

— Rokowania chińsko - japońskie. 

Aczkolwiek pod Szanghajem umilkty 

działa, daleko jest jeszcze do normali- 

zacji stosunków . na Dalekim Wscho- 

dzie.  Pertraktacje pokojowe wciąż 

trwają, a pogłoski, jakoby już został za 

warty układ między Chinami i Japonją, 

nie zostały potwierdzone. Komisja an- 

kietowa Ligi Narodów podróżuje od 

jednego miasta chińskiego do drugie- 

go, właściwie bez istotnego celu, po- 

nieważ opinje tej komisji zostaną ze- 

  

brane zdaje się dopiero wówczas, gdy 

spór chińsko - japoński zostanie da- 

wno załatwiony w drodze bezpośred - 

nich rokowań. Entuzjastyczne powita- 

nia komisji w Szanghaju lub Nankinie 
o czem donosiły depesze, nie przesło- 
nią tej prawdy, że wypadki na Dalekim 
Wschodzie, zadały potężny cios auto- 
rytetowi Ligi. 

— Wzrost komunizmu w Hiszpanji. 

W niedawno upieczonej republice hisz- 

pańskiej w zastraszający sposób rosną 

wpływy komunistyczne. Wszelka anar- 

chja i nieład jest najlepszem tłem dla 

rozwoju komunizmu, a nowa republika 

od początku swego istnienia przedsta- 

wia właśnie obóz całkowitego rozprę- 

żenia. Odbyty ostatnio w Sewilli kon- 

gres komunistyczny wykazał najlepiej, 

jak szerokie kręgi zatacza na półwys- 
pie Iberyjskim komunizm. Propaganda 
bolszewicka działa głównie przy po- 
mocy pornografji, jednając sobie mło- 
dzież rozwiązłością obyczajów i głory- 
fikowania rozpusty. Procesje Wielka- 
nocne przeważnie musiały być zaniecha 
ne w obawie przed rozruchami. Gdzie- 
niegdzie strzelano do księży i obrazów 3 

świętych. Władze nie bronią wcale lu- 

dności katolickiej. Księgarnie przepeł- 

nione są tłumaczeniami dzieł sowiec- 

kich. Lekcje rosyjskiego są powszech- 

nie poszukiwane. Wielu Hiszpanów u- 

dało się do Moskwy i po powrocie wy- 

giasza odczyty. SE : 

Rząd nie jest w stanie utrzymywać 

licznych szkół jezuickich (m. in. wyż- 
szych) i skonfiskowanego mienia. Sze- 

reg lecznic i instytucyj naukowych ska 

zanych jest na zagładę. Sz. 

 



WARTO OBEJRZEĆ 
W fokalu Cooka, Mickiewicza 6, p. 

Sapir zorganizował wiosenny sałon ma 
larzy wileńskich. Trwać on będzie ca- 
ły kwiecień. Wstęp minimalny — trzy- 
dzieści groszy — artystów szesnastu, 
eksponatów siedemdziesiąt dziewięć. 

Tanio więc i jest co oglądać. Wy- 
stawa tedy powinna być zwiedzana. 

Nazwiska _ rozmaite. Są głośne i 
świetne, ze starej generacji, jak Tymon 
Niesiołowski. Są młode i początkujące. 
Kierunki również rozmaite: wystawa 
mie nosi tak jednolitego charakteru, jak 

  

Kobieta. Michał Duniec. 

naprzykład salony doroczne Wileńskie- 
go Towarzystwa Artystów Plastyków. 
Ale, że przeważa w niej pejzaż i to pej- 
zaż wileński, nazwano ją: 

-— Wystawa Motywów Wileńskich. 
Na plan pierwszy wysuwa się oczy- 

wiście Niesiołowski. Dał tylko trzy o- 
brazy, ale wszystkie trzy doskonałe. 
Mam wrażenie, że jeden z nich — 
„Głowa chłopca* (Nr. 57), stanowi 
nowy matyw w twórczości tego artysty 

Obok Niesiołowskiego starszą gene 
rację reprezentuje Marjan Kulesza i Ber 
Zalkind. Jak zwykle nieco chłodny, i 
dzięki temu spokojny i opanowany Ku- 
lesza, wystawił dwa obrazy olejne: 
wnętrze Dziekanatu Sztuk Pięknych 
(Nr. 36) i realistycznie opracowane, 
świetne w szczegółach „Figurki porce- 
lanowe“ (Nr. 37). 

Ber Zalkind jest impresjonistą. Lubi 
žywy koloryt. Z kilkunastu jego prac 
wyróżniają się: Jesień (Nr. 75) i 
„Ghetto wileńskie r. 79). 
Jaznie wpływ Jamontta. Irzeba to sy- 
gnalizować z radością: Jamontt powi- 
nien już oddawna wywierać wpływ i 
mieć licznych naśladowców. Ale, jak 

_ Widać, indywidualność Jamontta jest 
nadto samorodna, odrębna i trudna: 
naśladować go niełatwo. A może na- 
śladowcy nieudolni? Okazuje się to na 
niektórych obrazach Wacława Dawi- 
dowskiego i Jakóba Szera. Kompozycje 
pejzażowe romantyczne Jamontta zna- 
lazły słabe odbicie w Dawidowskim, a 
Wileńskie Zaułki Jamontta z mozołem 
przetwarza Szer. A może kwestja tech- 

„ Miki wchodzi tu również w grę? W ka- 
żdym razie olejne pejzaże Szera nie są 
IGane; dużo lepsze są jego akwarele. 

Z młodych wymienić trzeba Lidję 
Klebanównę. Jej trzy duże obrazy olej- 
ne są wysoce obiecujące: świeżość ko- 
lorów, pewność ręki, znajomość rze- 
miosła artystycznego, przemawiają za 
tem (Nr. 33, 34 i 35). 

„Pochmurny dzień” Krystyny Wrób 

lewskieį (Nr. 70) godzien jest uwagi. 
I jako temat i jako jego malarskie uję- 
cie. Szary koloryt, czarny szkielet drze 
wa, syłweta mnicha. Motyw całkiem 
romantyczny, pilnie i starannie opra- 
cowany. 

Cztery obrazy Józefa Horyda nałe- 
żałoby skupić w jednem miejscu. Wten 
czas wystąpiłaby wyraźnie skala moż- 
liwości tego artysty. Różowa i jasna w 
tonach „Kapliczka* (Nr. 21), znakomi- 
ty pejzaż z daleką perspektywą (Nr. 
22) — i tak zupełnie inna, pełna wdzię 
ku „Głowa dziewczynki'* — rysunek 
czarną kredą. Rysunek śmiały i moc- 
ny, z tego typu rysunków Horyda, w 
których artysta wytworzył już swój 
własny i oryginalny styl. 

Nakoniec pozostaje najmłodszy bo- 
daj z wystawiających — Michał Du- 
niec. Młodzieniec, mający już za sobą 
sukces warszawski; jedna z jego kom- 
pozycyj przyjęta została w roku ubie- 
głym przez jury Salonu Zimowego I. 
P. S. w Warszawie. Duniec zapatrzony 
jest we Francuzów modernistów: Ma- 
tisse wywarł na niego największy 
wpływ. Z Polaków, jak widać; ulega 
wyraźnie Kramsztykowi. Wąsowicza i 
Borowskiego może również nazwać 
swymi mistrzami. Są to artyści, któ- 
rych naśladowanie może Duńcowi przy 
nieść tylko korzyści. A, że posiada nie- 
wątpliwą indywidualność, wyzwoli się 
z pod wpływów szybko, i osiągnie 
swój styl, którego już szuka w odpo- 
wiedniem użyciu barwy i kompozycji 
(Nr. 8, 11, 16). 

Z innych artystów, biorących u- 
dział w wystawie, wymienić należy pp: 
K. Adamską-Roubę, której trzy typy 
z Wileńszczyzny znane są z zeszłorocz- 
nej wystawy Plastyków Wileńskich; 
Dunin Marcinkiewicza (dwa portrety 
olejne); E. Kazimierowskiego — pej- 
zaże, z wyróżniającym się „Brzegiem 
jeziora* (Nr. 30); M. Lejbowskiego-- 
impresjonistyczne krajobrazy i K. Mar- 
kendorfa. Pp: E. Karniej i C. Wierusz 
Kowalski, tigurujący w katalogu, prac' 
swoich jeszcze nie nadesłali. 

Wysz. 
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NOWE OFIARY KWINT 
Zeznania głównego poszkodowanego E. Mączyńskiego 

Każdy dzień śledztwa w aferze bankiera 
Kwinty, przynosi nowe, sensacyjne szczegó- 
ły w tej sprawie. Obecnie do władz sądo- 
wych zgłaszają się nowi poszkodowani. Ro- 
dzina ziemiańska Podhorskich złożyła za po- 
średnictwem swego adwokata skargę o przy- 
właszczenie zdeponowanych papierów war- 
tościowych na sumę 100.000 zł. jak się 
obecnie okazuje wśród poszkodowanych jest 
bardzo wiele osób z ziemiaństwa, którzy 
dopiero obecnie powziąwszy wiadomość o 
wykryciu afery, zwracają się do władz są- 
dowych. Bankier nie oszczędzał nawet naj- 
bliższych współpracowników. Pretensje zgło 
sił także b. szef domu bankowego Kwinty, 
Żurawski, który zdeponował u swego b. pra 
codawcy 10.000 dolarów. Kwota ta również 
została przez aferzystę przywłaszczona. 

Ukazał się list w prasie niejakiego Sę- 
dziuka, że nie poniósł żadnych strat w 
związku z aferą... Obecnie okazuje się, że 
nie chodzi o Sędziuka, lecz o znanego pro- 
fesora lingwistę, Sędziaka, który zdeponował 
u Kwinty cały dorobek swego życia w po- 
staci stu dolarówek. Dowiedziawszy się od 
syndyka masy upadłościowej, że papiery 
zginęły, uczony ze wzruszenia dostał ataku 
serca i zmarł. Miało to miejsce przed mie- 
siącem. 

Onegdaj przez cztery godziny składał ze- 
znania w obecności swego adwokata, W. 
Brokmana, Eugenjusz Mączyński. Mączyń- 
ski złożył w pierwszym rzędzie obszerne wy 
jaśnienia, w jaki sposób został naciągnięty 
przez Kwintę na tak kolosalną sumę. Mączyń 
ski na skutek bankructwa jednego z banków 
w Warszawie, postanowił wycofać swoje ka- 
pitały z banku, które zdaniem ostrożnego e- 

SENSĄCYJNY WYNALAZEK 
W LOTNICTWIE 

LYON. PAT. — Donoszą z Tulonu: Lot- 
nik Sauvant, któremu policja trzykrotnie za- 
broniła dokonywania próby wynalezionego 
przezeń aparatu, zabezpieczającego lotnika 
od wstrząsu w razie upadku, nawet przy 
kompletnem rozbiciu się aparatu, dokonał w 
tych dniach na swym aparacie eksperymentu. 
Lotnik dał się zepchnąć wraz z aparatem, 
któremu poprzednio odjęto skrzydła i ogon, 
w przepaść głębokości 200 metrów. 

Wynalazca wyszedł zdrów i cały z ka- 
biny, która uległa znacznemu uszkodzeniu, 
dowodząc tem samem słuszności swych twier 
dzeń. Wynalazek jego opiera się na zasto- 
sowaniu amortyzatorów pneumatycznych. 

Sauvant mma dokonać w najbliższym cza- 
sie nowej próby w swoim aparacie, w obec- 

ności rzeczoznawców. 

migranta nie dawały dostatecznej gwarancji 

wkładu i zdecydował ulokować część swojej 

gotówki w mniejszem, ale pewnem przedsię- 

biorstwie. Informując się w tym ' względzie, 

natknął się na Kwintę. Osoba bankiera 

Kwinty nie nastręczyła żadnych wątpliwości, 

"ojciec dorosłych synów — inżynierów, czło- 

wiek bardzo zamożny, niezwykle skromny w 

życiu prywatnem i odznaczający się: rzadko 

spotykaną pracowitością. Mączyński uloko- 

wał początkowo u bankiera pewną część pie 

niędzy, gdy jednak zachorował  obłożnie, 

Kwinto zgłosił się do niego, proponując obję 

cie całokształtu interesów. Mączyński z ca- 

łem zaufaniem przyjął propozycję. Kwinto 

zwykł był mawiać, że o ile umrze, to marze- 

niem jego jest, ażeby jego synowie konty- 
nuowali zarząd interesów Mączyńskiego. 

Wiadomość o upadłości i utracie zdepo- 
nowanych kapitałów, spadła na Mączyń- 
skiego, jak grom z jasnego nieba. Wów- 
czas Kwinto krańcowo zmienił swoje postę- 
powanie i z całym cynizmem oświadczył, 
że Mączyński jest młodym człowiekiem i 
może zacząć od początku. 

Do adw. Tokarskiego, występującego w 
imieniu poszkodowanych: Tokarskiej i Kin- 
dlerowej, zgłosili się nowi poszkodowani, 
których reprezentacji interesów podjął się 
"Tokarski. Każdy dzień może przynieść dal- 
sze sensacyjne niespodzianki w tej zakrojo- 
nej na iście amerykańską skalę, aferę. 

  

Międzynarodowy mecz bokserski w Łodzi 
Drużyna I. K. P. 

ŁODŹ. (Pat). W dniu 31 b. m. odbył się 
w Łodzi międzynarodowy mecz bokserski 

między mistrzem Estouji z Tallina Boxi Clu- 
bem a mistrzowską drużysą Łodzi I. K. P., 
zakończony zwycięstwem łodzian 10:6. 

W wadze muszej Kaup (E) zwycięża na 

punkty Graczyka, 

W wadze koguciej Leszczyński zwycięza 

Seeberga (E). 

W wadze piórkowej Taborek nieprzeko- 

nywująco zwyciężył Heuricksona (E). 

bije Estończyków 
W wadze lekkiej Banasiak contra Lester 

(E)—wyszli na remis. 
W wadze półśredniej Garnczarek zwy- 

cięża przez nokaut techniczny Salonga (E). 
W wadze średniej Stahl II remisuje Z 

Reino (E). 
W wadze półciężkiej najlepszy zawodnik 

estoński Kuuro odnosi piękne zwycięstwo 
nad Kępą. 

wynik końcowy ustanawia mistrz Polski 
Konarzewski, zwyciężejąc przez nokaut w 
10-ej seknndzie Adelmana. 

OKRĘT POTĘPIEŃCÓW ZDĄŻA DO GDYNI 
N PORT NIE CHCE PRZYJĄĆ 33 HANDLARZY ŻYWYM TOWAREM 

a. I MORDERCÓW 

W dniu jutrzejszym zawinąć ma do 

Gdyni argentyński okręt „Haco”, tak 
zwany okręt potępieńców. 

Parowiec ten wiezie na swym po- 

kładzie 33 skazańców, których władze 

argentyńskie wysiedliły z kraju. Ska- 

zańcy Ci rekrutują się z obywateli pel- 

skich, czechosłowackich, włoskich, e- 

stońskich i sowieckich. Są to prze- 

ważnie handlarze żywym towarem i 

mordercy. 
Jak o tem donosiły depesze, paro- 

wiec „Haco“ po drodze z Argentyny 

zatrzymywał się już w portach: Las 

Palmas, Marsylji, Genui, następnie wró 

cił do Marsylji, lecz przed zawinięcien! 

do portu, zmuszony został do powrotu 

przez dwa torpedowce francuskie. 

  

Opuszczone wsie w Z. $. 8. R. 
Z Rosji sowieckiej nadeszły tu wia- 

domości, że przy rewizji pogotowia 
zasiewów, nakazanej przez centralne 
władze, znaleziono w okręgu uralskim 
i w północnych rejonach Kazakstanu 
zatmuoci 11 jguuy "rerrzynie znaczy 

już w tych okolicach tylko wielkie ob- 
szary, pokryte śniegiem, z pod które- 
go sterczały kominy. Po ludziach nie 
pozostało ani śladu. Według opowia- 
dań ludzi, którzy współpracowali z bry 
gadami rewizyjnemi, obecnie nie moż- 
na stwierdzić, gdzie ludność się podzia 

ła, czy po rekwizycjach rozeszła się w 
różnych kierunkach, czy też pozostaw- 
szy bez opału (słomę zabrano im już 
w jesieni) i bez zapasów żywności, 
zaginęli, nie mając już sił walczyć z 

z ludowego komisarjatu rolnictwa, zni 
kanie rolników ze wsi, daje się zauwa- 
żyć na wszystkich stronach. Powszech- 
nie sądzi się, że zjawisko to należy 
przypisać temu, że lud wędruje za chle 
bem. „Gdzie chleb, tam i rolnik; jeśli 
chleb jest w mieście, to i rolnik idzie 

22 р 

podaje do wiadomości, posiadaczy wkładów oszczędnościowych 
w Kasie, że w losowaniu odbytem w dniu 1-go kwietnia 1932 r. 
wygrane po 500 — 
jące numery; 

14, 1788, 3099, 840, 4111, 
Jednccześnie podaje się d 

(pięćset) zł 

brać udział w następnem losowaniu w dniu 

otych każda padły na następu- 

1475, 865, 2912, 2023, 3381. 
o wiadomośći osób pragnących 
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1.go października 
1932 roku, że do tego losowania będą dopuszczone również 
książeczki wydane przez Komunalną Kasę Oszczędności m. 
Wllna do dnia 15-go kwietnia 1932 r. 

EE Kasa Oszczędności m. Wilna 

3 (—) Józet Korolec 
Prezes Zarządu K. K. O. m. Wilna 
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STARY TEMAT 
Sprawa, w której jużeśmy niejed- 

nokrotnie przemawiali, ale jak; do... 
obrazu. Wciąż to samo przelewanie z 
pustego w próżne i to w dosłownem 
znaczeniu, boć próżne są ulice nasze- 
go miasta, naszego Wilna, jak nigdy 
dotąd i nigdy przedtem. Ale władza 
jest od jej wykonywania. Na kimś się 
musi skrupiać i ktoś ją odczuwać 
musi. Od tego jest regime. Kto na pla 
cu — to nieprzyjaciel. Choć na ulicach 
i placach wileńskich coraz mniej się 
pokazuje przechodniów i pojazdów, 
ale że który czasem zabłąkany jeszcze 
kuśtyka po kocich łbach jeźdni—więc 
wróg. 

_W roku 1910 Wilno posiadało 181 
tysięcy mieszkańców. Po dwudziestu 
dwóch latach ciężkiego życia ma 197 
tysięcy, czyli o 16 tysięcy więcej! Z 
takim przyrostem naturalnym... To 
wcale nie jest naturalne! Gorzej: to 
wcale nie jest śmieszne! Przynajmniej 
dla nas nie, którzy pamiętamy jaki 
tu ruch panował jeszcze w roku 1912, 
13-tym. Ale zato śmieszne jest to ACH 
gulowanie* nieistniejącego w mieście 
ruchu i to regulowanie bardzo skru- 
pulatne, bardzo intensywne, jakieś na- 

 miętne, wściekłe, jakby nic lepszego 
nie było do roboty, jakby rzeczywiście, 
jako się wyżej rzekło, ci nieliczni, któ- 
rzy jeszcze jeżdżą po naszym umiera- 
jącym grodzie, odpowiedzialni byli za 
jego opuszczenie, opustoszenie, wy- 
ludnienie, zubożenie. Po kiego licha 
ich męczyć! 

  

oś pancino Patronatu Więziennego 
RIDE PDEZETR ZEE ORE OST SI AO ROSE IKEA 

Niedalej, jak 30 marca rb. zamie- 
ściliśmy notatkę treści następującej: 

„W Starostwie Grodzkiem odbyła 
się onegdaj konferencja w sprawie u- 
'normowania ruchu kołowego w śród- 
mieściu. W konferencji prócz władz 
administracyjnych uczestniczyli przed- 
stawiciele miasta z wice-prezydentem 
W. Czyżem na czele. 

Rozpatrywana była sprawa ruchu 
kołowego przez Ostrą Bramę. Mimo 
sprzeciwu przedstawicieli żydów, i 
przekonywań ławnika Kruka, który w 
imię interesów kupiectwa żądał prze- 
puszczania do godz. 10 rano furmanek 
włościańskich przez Ostrą Bramę, — 
wałdze administracyjne stanowczo 
sprzeciwiły się temu i wniosek ten 
odrzuciły. Równocześnie z polecenia 
wałdz administracyjnych zamknięto 

ruch ciężarowy na ul. Ostrobramskiej 
i Bazyljańskiej. Ruch kołowo - cię- 

„żarowy, oraz dla furmanek wiejskich 
będzie odbywał się przez ulicę Targo- 
wą i Most Żelazny. . 

Omawiano również sprawę ograni- 
czenia ruchu kołowego przez central- 
ne ulice miasta. Krążenie furmanek na 
głównych ulicach miasta z dniem 1 
kwietnia będzie wzbronione i tylko w 
wyjątkowych wypadkach policja bę- 
dzie udzielała zezwoleń na przewoże- 
nie towarów przez śródmieście". 

Z dniem 1 kwietnia! Prima aprilis 
chyba, czy co?! „Ograniczenie ruchu 
kołowego w centrum miasta... Jakie- 
go ruchu, co za ruchu! .Niema u nas 
żadnego ruchu, niema, niema! Niema—- 
słyszycie, panowie?! 

Związek kupców ogłosił komuni- 

  

w cukierni B. Sztralia 
(Mickiewicza 

róg Tatarskiej). 

kat, z którego wynika, że obrót przed- 
swiąteczny w r. b. spadł o 30 do 50 
proc. w porównaniu do roku zeszłego. 
Tak jest ze wszystkiem i tak jest wszę 
dzie. Ale co temu winne biedne fur- 
manki chłopskie, przyjeżdżające coraz 
nieliczniej na targ? Na jaki targ? — 
Pożal się Boże! — O kiermaszu św. 

do miasta“. 
Kierownicze czynniki sowieckie 

przypuszczają, że tegoroczna akcja za- 
siewów nie da się uskutecznić tak, jak 
w latach poprzednich. Wsiom trzeba 

islamas riauymosen povnuazącyc w BĘdziE. „dostarczyć dostateczną ilość 
zie na wieś nie przyjdzie odpowiednia 
ilość sił roboczych. Najgorszem jed- 
nak jest to, że brak tych środków żyw 
nościowych i nie będzie ich można do- 
starczyć dla okręgów wiejskich. Wy- 
wóz produktów rolnych, zwłaszcza do 
Włoch, był w jesieni zbyt wielki i wo- 
bec tego, w ostatniej chwili trzeba 
gromadzić zapasy zboża dla sowcho- 
zów (gospodarstw sowieckich), bo- 
wiem okazuje się, że brak środków 
dla zatrudnionych sił pracowniczych. 
Zamiast więc dostarczania zboża 
wsiom, przeprowadza się rekwizycję 
zboża, które przechowywane było na 
na zasiew. Łatwo sobie przedstawić, 
jak zakończona zostanie kampanja za- 
siewów w ZSSR. 

Kto wygrał? 
17 dzień ciągn. 24 Pol. Lot. Państ. 

WARSZAWA, (Pet). W 17-tym dniu 
ciągnienia 5 kłasy 24 Polskie] Państwo- 
wej Loterji Klssowej wygrana 25000 zł. 
padła na nr. 47,286 i 5600 zł. — 123.215. 

  

chów Sądu po Wilję. To był ruch. To 
było w owe czasy. Czy zamykano wów 
czas jedną ulicę po drugiej, czy uprzy 
krzano sobie życie takiemi drobiazga- 
mi, wyłącznie dla uprzykrzenia stoso- 
wanemi? 

Dziś jak warszawianin, albo zgo- 
ła cudzoziemiec firmowy przyjedzie do 

  

. Klasyczny przykład regulacji ruchu. 
Miejsce postoju dorożek konnych przy zbiegu ul. Wileńskiej i Mickiewicza, które 
niezadługo obchodzić będzie setny jubileusz przeniesienia z jednej strony ulicy na 
drugą. (T. zn. od Skweru Orzeszkowej do Kasyna, od Kasyna do Skweru Orzesz- 

kowej i znowu itd. itd. 

Kazimierza pisaliśmy, już nieraz i nie 
dwa z okazji 4 marca, to też dotyczy 
'tego osławionego *„ruchu'. Kiedyś ten 
„kiermasz zaczynał się od wylotu Sty- 
czniowej i zajmował hen, od gma- 

Wilna i spojrzy wzdłuż Mickiewicza, 
żeby nie Katedra, toby człowiek ze 
wstydu się spalił. Całe szczęście, że- 
cudzoziemiec zapatrzony we fronton 
świątyni Witoldowej nie widzi, że u 

Zarówno wymienione wyżej porty, 
jak i Hamburg, kategorycznie odmówi- 
ły prawa azylu skazańcom. W żadnej 
z tych miejscowości, nie pozwolono 
wysiąść na brzeg. 

Kapitan parowca „Haco* znajduje 
się w nielada kłopocie, nie mogąc po- 
zbyć się swych pasażerów. Próby je- 
go pozostawienia przestępców w Ka- 
dyksie, pozostały również bez powe- 
dzenia. 

Obecnie zatem okręt potępieńców 
zbliża się do portu polskiego. 

Zachodzi pytanie, czy i rząd polski 
odmówi skazańcom prawa azylu, czy 
też przyjmie ich na swem terytorjum, 
aby w ten sposób zakończyć ich ponu- 
rą podróż. 

W razie odmowy ze strony władz 
polskich, okręt „Haco* popłynie do E- 
stonji, a w ostateczności do Lenin- 
gradu. 

W WIRZE STOLICY. 
ZBRODNIA NA MARYMONCIE 

W zeszłym roku mieszkańcy Marymontu 

zostali zaalarmowani wieścią, że bandyci 

napadli na sklepik Zajączkowskich, właści- 

ciela zakatrupili, żonę związali. Ponieważ 

nic nie zostało zrabowane, a Zajączkowska 

była bardzo łagodnie związana, przete poli- 

cja powzięła podejrzenie, że to żona nasłała 

morderców na męża. Hypotezę tę potwier- 

dza okoliczność, że Zajączkowska notorycz- 

nie zdradzała sklepikarza, który nie był z 

tego zadowolony. 

Kochanka Zajączkowskiej, szofera tak- 

sówkowego Szybińskiego, wzięto w obroty. 

Typ kryminalny, przez moskali skazany na 

katorgę, jednak nic mu nie dowiedziono. 

puszczono sprawę w niepamięć. 

Tymczasem Szybiński porzucił żonę i 

przeniósł się do  Zajączkowskiej, nic nie 

chciał robić, tyranizował swoją kochankę. W 

rezultacie obie kumy, prawowita żona Szy- 

bińska i amantka Zajączkowska, były nie- 

zadowolone z szofera. Pomstowały nań, prze 

klinały. Wspólna nienawiść zbliżyła je do 

siebie. 

Razu pewnego Zajączkowska zapropono- 

wała Szybińskiej, by ta zgładziła swego 

drągala. 

— Jak? 
— Dajcie mu trucizny, albo gdy będzie 

spał u mnie, odrąbać mu siekierą głowę. 

Szybińska się przestraszyła, i nie chcia- 

ia mimo usilnych namawiań. 

— Głupiaś kumo, — tłumaczyła jej Za- 

jączkowska, — wasz mąż to bandyta... i o- 

powiedziała ze wszelkiemi szczegółami, jak 

szofer z dwoma koleżkami wszedł ongiś do 

sklepu i tępą siekierą zmasakrował Zającz- 

kowskiego. Potem wskoczyli wszyscy trzej 

do taksówki i uciekli, ją związali dla niepo- 

znaki. 

Zwierzenia te były tak dokładne i pla- 

styczne, że Szybińska nie wątpiła. Po ro- 

zum do głowy — poco mordować męża? 

Zamknąć go do kryminału, to również do- 

skonały sposób pozbycia się go. Więc po- 

szła do policji i powtórzyła wszystko co jej 

Zajączkowska powiedziała. 

Teraz toczy się sensacyjna sprawa: żo- 

na namówiła kochanka do zgładzenia swego 
męża, potem namiawiała żonę kochanka do 

zakatrupienia męża. Tyle Zajączkowska. 

Szybiński zarąbał sklepikarza. 

Szybińska wydaje męża i jest podstawą 

całego aktu oskarżenia. 

Co za towarzystwo! De winy 
nie przyznaje. 

nikt się 

K. 

  

pokojowych lub ogrodowych. Sądzimy, 

I cebulek z Holandji, 
i słodyczy zapachów, jakiej paśstwo nia 

w najkrótszym czasie naszej kolekcji, 

Nasz wspaniała kolekcja zawiera: 

różowy ssumon. 

50 „Ranoncules* „małe różyczki” 

15 Dalji „Aurora's Roem“, 

Podwójna kolekcja (700) w cenie 

nież w każdej paczce darmowy katalcg 
angielskim,   

HILLEGOM AURORA HOLANDJA 
CEBULKI KWIATOWE ŚWIATOWEJ SŁAWY 

SPROWADZAJCIE CŁBULKI BEZPO>REDNiO Z NAJLEPSZEJ FIRMY 
Ua pewnego czasu uaucnodą HOLAN Diver sem6wienia na cebulki rošlin 

rynek połski najlepszy środkiem będzie 
kolekcji tak urozmaiccnej pod względem bogactwa kolorów 

Kolekcja ta zawiera 350 cebulek i roślin rozmaitych gatunków i została utwo- 
rzona przez nas, fachowców, z uwzględnieniem naszego klimatn. 
bndzą radość w sercach młodych i starych, bogatych i biednych. 
„Aurora*, zamieni pokoje wasze i ogrody w prawdziwy rej! 

Biorąc pod uwagą wielką ilość obstalanków, nadchodzących do nas codzien- 
nie, prosimy o nadsyłsnie zamówień bezzwłocznie z wyrażnym wymienieniem 
nazwiska i szczegółowego adresu. Nikt nie powinien się ociągać ze sprowadzeniem 

Adres nasz: AURORA BULB NURSERIES Hiilegom — Hollande — Europe. 

100 Gladjolusów o dużych kwiatach, 5 różnych kolorów; lila, żółty, 

50 Gladjolusów o drobnych kwiatach, w 5 pięknych kolorach, 
20 Begonij (10 zwykłych i 10 podwójnych) o kolorach rozmaitych. 
15 Roślin trwałych bsrdzo urozmaiconych. 
10 Hjacyntów (Hyacinthus Candicaus) Królowa Kwiatów. 
50 Anemonów, kwiat popularny w odcieniach barw tęczy. 

30 „Oxalis Deppii* zwane „roślina szczęścia”. 
15 „Montbretias* rozmaitych kolorów. 

350 Cebulek i roślin w cenie franków franc. 70 (zł. 25). 

Szybka usłoga, Wysyłamy bez kosz ów pocztowych pod wskazanym adre- 
sem, Załączamy do każdej paczki świadectwo zdrowa, 
patolcgiczny, Każdy gatunek npskowujemy oddzielnie z etykietą. Posyłamy rów- 

rancuskim lub niemieckim. Do zsmówień z załączoną z góry opłatą 
dodajemy bezpłatnie siedem nowości światowej sławy „Aurora* „Tigrelilies“, 

Na zamówienia bez zaliczki wysyłamy paczkę za pobraniem, przyczem należy 
wpłacić 5 fr. franc, (zł, 1 gr. 80) na rachunek kosztów przesyłki. 

że w celu wprowadzenia naszej Firmy na 
wysłanie jednej z naszych kolekcyj roślin 

spotykali. 

Kwiaty „Aarory* 
Kolekcja cebulek 

czerwony, 

wszelkich kolorów. 

franków 130 (zł. 46 gr. 60). 

wydane przez urząd phyto- 

ilustrowany ze wskazówkami w językach:   
  

nas na pryncypalnej ulicy, pęta się ze 
dwie dorożki konne, co 10 minut je- 
den autobus i połamana taksówka co 
godzinę. Na tej właśnie pryncypalnej 
ulicy, po której to z dniem 1 kwietnia 
...„policja w wyjątkowych wypadkach 
będzie udzielała zezwoleń na przewo- 
żenie towarów...*. Śmieszne! Ałe tra- 
giczne to jest dlatego, że bardzo cha- 
rakterystyczne. 

Bo w rezultacie nie o regulację ru 
chu już chodzi, a o charakterystyczne 
mędrkowanie i biurokratyzowanie dziu 
ry w całem. Ciągle jest coś takiego, 
„coby być wcale nie powinno. Jest przy 
stanek dorožek z jednej strony ulicy. 
Trzeba go przenieść vis a vis. Poco? 
na miły Bóg, poco? — Nie dlatego py- 
tamy, żeby nam co zależało na tej stro- 
nie. Nie, ale chcielibyśmy poznać bieg 
myśli tego pana inicjatora przenosin. 
Sledzić za tym biegiem, to też cieka- 
wy zabieg psychologiczny. Czy myśli 
on wogóle? — Nazajutrz dorożek nie- 
ma już ani po tej, ani po tamtej stro- 
nie, która się zatrzyma — protokuł.. 
Protokuł rozumiemy: bo zakazane. Ale 
dlaczego zakazane? Tego już nikt nie 
wie. — Ot tak sobie, może jaka kon- 
ferencja odbyła się w tej sprawie u- 
rzędowa. Ludzie na konferencjach ta- 
kich dużo myślą i mówią. 

Chłopi na rynek przyjeżdżają. Co 
ich tam dziś przybywa na palcach jed 
nej ręki. Wszystko za bezcen, samemu 
do gęby niema co włożyć, a sprzedać 
tembardziej, a jeżeli sprzedać to za ta 
kie grosze, za które kilometrów 10 nie 
opłaci się już do miasta jechać. Zato 
ułatwienia w mieście wszelakie: 

PREATONI TRAIN KERS STOTIS ITS NET EINISTOKOKATA SS 

Koń nieokiełznany — protokuł, ta- 
bliczki niema — mandat, nie tą stro- 
nę objeżdżasz — protokuł, nie tędy je 
dziesz — mandat, nie tak powozisz — 
protokuł, podejrzanie wyglądasz, a co 
wieziesz? Słychać pono, że od 1 maja 
który chłop do miasta wjedzie nieogo- 
lony, będzie płacił karę na rzecz bez- 
robotnych, albo budowę któregoś z 
pomników. Porządek musi być. Po dru 
gie kryzys: za dużo mamy  bezrobot- 
nych policjantów. 

Czy nie to samo było ze śniegiem? 
gdzie sens, gdzie logika?! Zmiatać w 
zimie śnieg, żeby płozy tarły o kamie- 
nie. A niechnoby który dozorca nie 
poustawiał egipskich piramid przy 
chodnikach — zaraz protokuł. Może 
temu dozorcy żal było szkapy, może 
się zastanowił... tut tobie nie uniwer- 
sytet, tu nie trzeba myśleć, tu rozkaz, 
zlecenie, okólnik, rozporządzenie i u- 
nifikacja. Tak jest w Warszawie, tak 
winno być w Wilnie. Także regjonali- 
sta się znalazł, coby chciał, żeby w 
Wilnie sankami jeździli! Voldemaras 
jeden!! 

I ciągle trzeba z tą ludnością wal- 
czyć, bo ciemna i na wschód zapa- 
trzona. A u nas zachód , cywilizacja, 
kultura, ludzi chodzić nawet uczyli i... 
nauczyli. W Paryżu na ten przykład 
podczas świąt zginęło w wypadkach 
ulicznych, przejechanych przez poja- 
zdy 50 ludzi i 250 rannych, a w Wił- 
nie — nikt. Pytanie: gdzie jest le- 
piej ruch uregulowany? Odpowiedź: 
w Wilnie, a jakże, oczywiście. m. 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 
z dnia 1 kwietnia 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 755. 

Temperatura średnia: +1. 

Temperatura najwyższa: --2. 

Temperatura najniższa: 0. 

Opad w mm: —. 

Wiatr: połud.-wschodni. 

Tendencja: spadek 

Uwagi: pochmurno, mglisto. 

MIEJSKA 
— Wpływy miejskie maleją. W ub. 

miesiącu do kas miejskich wpłynęło za 

Wscnód słońca g. 5.33 

Zachód słońca g. 1835 

| ledwie 55 proc. należności, co niesły- 

_ chanie ujemnie odbija się na ciągłości 

prac magistratu, 

— Komisja budowlana na ulicy Stromej. 

Pęknięcia zauważone na frontonie domu nr. 

3 przy ul. Stromej, według orzeczenia komi- 

sji budowlanej,” nie przedstawiają żadnego 

niebezpieczeństwa dla posesji i bez trudu 

będą w najbliższym czasie usunięte. 
— W sprawie sacharyny w Izbie Skarbo- 

wej otrzymujemy następujące pismo: Ро- 
chodzącą z przemytu sacharynę przesyła się 
od r. 1928 do Urzędu Skarbowego Akcyz i 
Monopoli Państw. w Wilnie, który magazy- 
nuje ją w specjalnej składnicy, mieszczącej 
się w gmachu Izby Skarbowej. Ujawniony 
przez Władze Skarbowe brak tej sacharyny 
wynosi 410 kig., zaś wartość jej według cen 
sprzedażnych skarbowych, stanowi 7359 zł., 
a nie kilkadziesiąt tysięcy, jak o tem głosi 
notatka. Czy brak ten powstał na skutek 
złej woli magazyniera, czy też złożyły się 
na niego ubytki normalne, powstające z po- 
wodu wysychania i oksydowania się sacha- 
ryny, lub też rozpylania się przy kilkakrot- 
nem przenoszeniu jej z jednej składnicy do 
<rugiej, a także przy wydawaniu, ustali 
dopiero szczegółowe dochodzenie, które obec 
nie przeprowadza się, tak przez Władze Skar 
bowe, jak i przez sędziego śledczego.. 

— Zaniechanie nowych prac inwe- 
Stycyjnych. W związku z porzebą 
zmniejszenia preliminarza budżetowe - 
go na rok 1932/33, w roku biezącym 

nie będą prowadzone żadne nowe ro- 
boty inwestycyjne. Dotyczy to jedynic 
robót, które magistrat mógłby wszcząć 
własnemi siłami, bez oglądania się 
ną dotacje państwowe. 

W obecnej sytuacji, możliwe jest 
tylko wykańczanie napoczętych robót i 
to w miarę posiadanych 'urduszow. 
_ — Likwidacja kolejowej stacji miejskiej. 
Ze względów oszczędnościowych zlikwidowa 
na została z dniem wczorajszym miejska sta- 
cia kolejowa, dokonywująca dotychczas prze 
wóz towarów. W związku z tem wstrzyma- 

no przyjmowanie towarów i przystąpiono do 
wyzbycia się pozostających na przechowaniu 
przesyłek. 
.  — Prace w Katedrze. Roboty, ma- 
jące na celu zbadanie przebiegu wód 
podskórnych, przepływających pod 
Bazyliką, posuwają się naprzód. 

, Dookoła Katedry wykopano 10 stu- 
Gzienek, w tem 2 główne, za pomocą 
których badania te będą prowadzone. 

„_ Wewnątrz Katedry doprowadza się 
40 porządku posadzkę i usuwa się nie- 
potrzebną ziemię. 

Nowomianowany rektor Bazyliki, 
ks. prof. Cichoński ze szczególną uwa- 
$ą śledzi przebieg wszystkich prac kon 

NASIONA) 

  

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. 

5 GŁÓWNYCH ZASAD, NA JAKICH 
OPIERA SIĘ SPÓŁDZIELCZOŚĆ 

SPOŻYWCÓW 
90 lat mija, jak w małem miasteczku — 

Rochdalu — w Anglji — została założona 
pierwsza Spółdzielnia Spożywców. 

Ruch spółdzielczy nie powstał jako wy- 
nalazek, lub doktryna filozofa, ale powstał 
sam z siebie, powstał z konieczności zaspa 
kajania dostatecznego potrzeb ludzkich, — 
2 konieczności łączenia się i współdziałania 
— stworzyło go życie. 

Wysunięte przez pionierów rochdalskich 
główne zasady, mające się stać podwaliną 
całego ruchu, stały się naprawdę filarami, — 
na jakich spółdzielczość się opiera i to wła 
"śnie dlatego, że zagady te były naprawdę 
żywotne, i sięgające w istotę rzeczy właś- 
ciwego ustroju społecznego — ustroju spół 

M dzielczego. 
Oto 5 glėwnych zasad rochdalskich: 

m 

1) każdy członek ma na walnem zgroma 
dzeniu 1 tylko głos — większa liczba zade- 
klarowanych udziałów nie daje większych 
praw; 

2) osiągnięta nadwyżka dzieli się między 
czionków (po odpisaniu części na fundusze 

społeczne) w stosunku do zasług —nie zaś 
do poczynionych wkładów (zakupy dokony- 
wane w spółdzielni). 

3) fundusze społeczne spółdzielni są nie- 
podzielne; 

4) sprzedaż w spółdzielni dokonywa się 
po cenach rynkowych, lub po cenie kosztu 
własnego; 

5) sprzedaż w spółdzielni dokonywa się 
tylko i wyłącznie za gotówkę, nigdy na 
kredyt; 

Zbudowana na tych zasadach spółdziel- 
czość spożywców rozwinęła się od Rochda- 
lu aż po dziś dzień jak lawina, zdobywając 
sobie zupełną niezależność gospodarczą. 

uniemożliwiając” 

wprost uregulowanie niezbędnych i ter 
- minowych zobowiązań. 

KRONIKA" 
serwujących i zabezpieczających, dą- 
żąc, by powierzoną jego pieczy świą- 
tynię doprowadzić do odpowiedniego 
stanu. 

— Ostatnia komisja poborowa. W dmu 
20 bm. zbiera się po raz ostatni przed po- 
borem komisja poborowa. Stawić się winni 
na nią ci wszyscy, którzy mają nieuregulo- 
wany stosunek do wojskowości. 

— Ultimatum dla „Miszmeres Chojłem — 
W związku z nieuregulowaniem zaległości o0- 
raz pensji pracownikom Stowarzyszenia 
„Miszmeres Chojlim* w Wilnie, pracownicy 
tej instytucji wystosowali trzydniowe ultima- 
tum, w którym to czasie winne być uregulo- 
wane wszelkie zaległości pracowników, gdyż 
w przeciwnym razie ogłaszają oni strajk. 

— Konierencje z mniejszościami. Onegdaj 
bawił w Wilnie wyższy urzędnik Min. Spraw 
Wewnętrznych (instytut dla mniejszości), p. 
Świechowski, który przeprowadził cały sze- 
reg rozmów z przedstawicielami miejscowych 
żydów. 

W rozmowach tych poruszana była spra- 
wa zawodowego szkolnictwa i sytuacji eko- 
nomicznej żydów. 

ŻAŁOBNE. 
— Korporacji „Piłsudja” i wszystkim, któ- 

rzy uczestniczyli w oddaniu ostatniej posługi 
ś. p. Gustawowi Pokultinisowi, składają ser- 
deczne podziękowanie 

Rodzice i bracia. 

WOJSKOWA 
— Zarząd Koła Wileńskiego Związku O- 

ficerów Rezerwy przypomina wszystkim 

swym członkom o obowiązku przybycia na 

Walne Zgromadzenie Koła, które odbędzie 

się w niedzielę dnia 3 kwietnia rb. o godz. 
11 min. 30 w lokalu własnym ul. Wileńska 33 

Porządek dzienny, tudzież sprawozdanie z 

działalności Koła za rok 1931/32, podano do 

wiadomości w komunikacie Nr. 10, rozesła- 

nym do wszystkich członków Koła. 

RÓŻNE 

.„ — Prof. Voldemaras w Wilnie, był 
oczywiście kawałem primaaprilisowym 
Świadczył o tem fotomontaż, wykona- 
ny przez p. Skurjata, strzyżenie jeża i 
obiad u p. Staszysa. A jednak telefon 
redakcyjny działał bez przerwy... A je- 
dnak przy ulicy Arsenalskiej Nr. 6 zgro 
madził się tłum. A jednak uczniowie 
gimnazjum litewskiego naprawdę przy- 
gotowali trójkolorowe chorągiewki. — 
l tylko prima aprilis przeszkodził tym 
owacyjnym powitaniom. 

— Arbon i kina — bezrobotnym. Dyrek- 

cja Towarzystwa Miejskich i Międzymiasto- 

wych Komunikacyj Autobusowych (ARBON) 

w Wilnie zadeklarowała na rzecz bezrobot- 

nych 5 procent od obrotu w niedzielę dnia 

3 kwietnia, jako w dniu poświęconym spe- 

cjalnie pomocy bezrobotnym. 

Również właściciele wileńskich kinemato- 

grafów ofiarowali na rzecz bezrobotnych 3 

procent od całodziennego obrotu kasowego 

w niedzielę dnia 3 kwietnia. 

— Wiłeńskie Towarzystwo Cyklistów 
Motocyklistów podaje do wiadomości zain- 
teresowanych zawodników, — kolarzy, że 
termin ubiegania się o otrzymanie licencyj 
na rok 1932 przedłuża się do 20 kwietnia r. 
bieżącego. 

Zawodnicy — kolarze nie posiadający li- 
cencyj na rok 1932 do wyścigu szosowego, 
o tytuł mistrza województwa Wileńskiego 
na rb. dopuszczeni nie będą. Zarząd. 

— Poczynając od dnia tkwietnia r.b. biu- 
ro Dyrekcji Towarzystwa Miejskich i Mię- 
dzymiastowych Komunikacyj Autobusowych 
Sp. Aks. Oddział w Wilnie, czynne będzie 
od godz. 9 do 16 bez przerwy. 

ZABAv.Y 
— Dancing Towarzyski odbędzie się w 

dniu 2-go kwietnia rb. o godzinie 23-icj w 
cukierni Sztralla (ul. Mickiewicza 22). sta- 
татет Zarządu Centrali Opiek Rodzi „elskich 
$'ounich Zakładów Naukowych w Wi nie, 
dochód z którego przeznacza się na koionje 
letnie dia chorych i nezamożnych uczni. — 
Wstęp 2 zł., akademicki 1 zł. Bufet na nnej- 
scu, obficie zaopa:. ony. 

— Przypominamy, że dnia 2-go kwietnia 
rb. w salonach Hotelu George'a odbędzie się 
„Czarna kawa”, urządzona staraniem Akade- 
mickich Kół Wilnian we Lwowie, Poznan'u i 
Warszawie. Początek o g. 21-ej. 

TEATRY I MUZYKA 
— „Sprawa Moniki* — na Pohulance. — 

Dziś w sobotę dn. 2 kwietnia br. o godz. 8- 
ej wiecz. odbędzie się pierwsze przedstawie- 
nie Zespołu Reduty — niezwykle frapującej 
sztuki Szczepkowskiej p. t. „Sprawa Moniki*, 
która po premjerze warszawskiej zyskała nie 
zwykły rozgłos, oraz żywe zainteresowanie 
artystycznych sfer Warszawy. 

  

     

'—© Mimo du- 
żych kosztów, ceny m.ejsc zwyczajne. Zniżki 
ważne. 

Jutro, w niedzielę, 3 kwietnia o godz. 8-ej 
wieczór poświęcony sprawom bezrobocia pt. 
„Nasze dziady”. 

— Ostatnie występy Leona Wyrwicza w 
rewji „Parada humoru* w Lutni. — Dziś, 
w sobotę 2 kwietnia o godz. 8.30 wieczoram 
przedostatni raz ujrzymy tryskającą humo- 

w Rai 3 - 
Jutro, w niedzietę 3 kwietnia o godz. 8.30 

w. po raz ostatni rewja „Parada humoru“. 

  

  

SZŁO WO 

WILNO. Na skutek doniesienia 
władz skarbowych, został aresztowany 
urzędnik 2 urzędu skarbowego w Wil- 
nie, Wiktor Rożmowski (Subocz 2), 
który jak stwierdzono, dopuszczał się 
systematycznego przywłaszczania pie- 
niędzy, wpłacanych mu z tytułu należ- 
ności podatkowych. 

Zarządzona kontrola powierzonych 
Rozmowskiemu agend stwierdziła do- 
tychczas brak przeszło 5 tysięcy zło- 
tych. Dalsze badania ksiąg trwają. 

Defraudanta zdemaskowała, jak io 
zwykle w takich wypadkach bywa, je- 
go własna nieostrożność. 

Zgłosił się on mianowicie do pew- 
nej płatniczki, dłużnej urzędowi skar- 
bawemu 10 złotych i zażądał wpłace- 
nia należności. 

Po dłuższych targach kobiecina 
wręczyła sekwestratorowi 6 złotych, 

SZTOWANIE URZĘDNIKA SKARBOWEGO 
DEFRAUDOWAŁ ŚCIAGNIĘTE SUMY PODĄTKOWE 

przyrzekając pozostałe 4 złote oddać 
za parę dni. 

Tuż przed świętami wymieniona 
piatniczka dobrowolnie zgłosiła się do 
urzędu skarbowego z zamiarem uisz- 
czenia zaległości. 

Załatwiający petentkę urzędnik od- 
razu zwrócił uwagę na wydane poprze- 
dnio przy pobraniu 6 złotych pokwito- 
wanie, wystawione wbrew przepisom 
na zwyczajnym kawałku papieru. 

"Urzędnik zrobił z tego użytek stuž- 
bowy, co w konsekwencji doprowadzi- 
ło do skontrołowania stanu rachunków 
i wpłat, uskutecznianych przez Roz- 
mowskiego. Nadużycia były tak wyraź 
ne, że z ujawnieniem ich nie było zbyt 
dużych trudności. 

Defraudanta na skutek decyzji pro- 
kuratora, osadzone w więzieniu. 

Marcowe kwiatki Jagody 
Prócz całego szeregu spraw o przywłasz- 

czenie fantów, b. dyrektor lombardu Jagoda 
ma jak się okazuje, jeszcze jedną sprawę o 
oszustwo mieszkaniowe. 

Będąc prezesem komitetu zarządzającego 
domem spółdzielczym przy ul. Mostowej 3 
Jagoda sprzedał jedno z mieszkań w tym do- 
mu, podając się za właściciela mieszkania. 

  

Dopiero po wpłaceniu mu 2 i pół tysięcy 
złotych okazało się, że mieszkanie należy do 
jego żony i że Jagoda użył podstępu, by wy- 
łudzić od nowonabywców pieniądze. 

W związku z tem poszkodowani złożyli 
„, odpowiednią skargę do prokuratora, z prośbą 

o wyciągnięcie z postępku Jagody odpowied- 
nich konsekwencyj. 

ECHA NADUŻYĆ FILARÓW MŁODZIEŻY 
WSZECHPOLSKIEJ W BRATNIAKU U. S. B. 

PROCES AKADEMIKÓW PUCHALSKIEGO I! CZEREWKI 
PRZED SĄDEM APELACYJNYM 

WILNO. W dniu wczorajszym przed 
Sądem Apelacyjnym odbył się proces 
dwóch akademików Ryszarda Puchai- 
skiego i M. Czerewki o nadużycia, po- 
pełnione w Bratniaku U. S. B. w cza- 
sie, gdy z ramienia organizacji wszech- 
polskiej wodzili w nim rej. 

Sąd Okręgowy skazał Puchalskiego 
i Czerewkę na 6 miesięcy więzienia. 

Od tego wyroku zarówno oskarżyciel 
publiczny, jak i skazani odwołali się 
do Sądu Apelacyjnego, który po prze- 
prowadzeniu przewodu zmienił wyrox 
Sądu Okręgowego w stosunku do Pu- 
chaiskiego, skazując go na trzy mie- 
siące więzienia, z zawieszeniem na lat 
5 2 M. Czerewkę uniewinnii. 

  

  

  

liustracja powyższa przedstawia jedną z 
produkcji polskiej, realizacji Józefa 

e scen najnowszego filmu dźwiękowego 
Lejtesa p. t. „Dzikie Pola". 

— Wieczór na rzecz bezrobotnych „Na- 
sze dziady“ — na Pohulance. W niedzielę 3 
kwietnia o godz. 8-ej wiecz. odbędzie się 
wieczór śmiechu i humoru p. t. „Nasze dzia- 
dy”, z którego cały dochód przeznacza się 
na rzecz bezrobotnych. W programie m. in. 
ukażą się: „Gedyminiuk*, — Wołłejko, „Dr. 
Lorentzo Mausoleo* — Kamińska, „Pani Ro- 
men-Omen“ — Detlowska, „Bulhaczyk“ — 
Giiński, ,„Vice-FTschisch" — Ciecierski, „Prof. 
So-Li-Man* — Karpiński itd. Reżyserja — 
Hohendlingerowna i Wyrwicz-Wichrowski.— 
Dekoracje — Bractwo Artystyczne. Karyka- 
tury Godziszęwski. Ceny miejsc zwyczajne. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 
— „Sprawa Moniki" na Pohulance. W 

niedzielę dn. 3 bm. o godz. 4-tej pp. dana 
będzie tylko jeden raz frapująca sztuka 
Szczepkowskiej „Sprawa Moniki" — 
Ceny miejsc popołudniowe. 

— Rewja „Tęcza nad Wilnem w Lutni. 
W niedzielę dn. 3 bm. o godz. 4-tej pp. od- 
będzie się ostatnie przedstawienie wesołej re- 
wji p. t. „Tęcza nad Wilnem". W programie 
weźmie udział najznakomitszy monologista 
polski Leon Wyrwicz, któremu sekundować 
będzie cały zespół rewji warszawskiej. 

— Wesoła popołudniówka. W niedzielę, 
3 kwietnia r.b. w Małej Sali Miejskiej Koń- 
ska 3 o godz. 16,30, staraniem grona stu- 
dentów U.S.B. odbędzie się wesoła popołud- 
niówka na cel V Konferencji Pań Miłosier- 
dzia T-wa Św. Wincentego a Paulo. Na pro- 
gram się złoży: „Szpital warjatów'' komicz 
na operetka i rewjetka „Ach, te dziewczęta” 
w 9 obrazach GER 

— Dzisiejszy Koncert S. Benoni w Kon- 
serwatorjum. Dzisiejszy jedyny koncert słyn- 

nego basa opery w Chicago S. Benoni, bę- 
dzie bezwątpienia atrakcją dla prawdziwych 
miłośników śpiewu. 
Początek o godz. 8 wiecz. 
„Bilety od g. 9 rano w ciągu całego dnia w 

biurze podróży „Orbis*, od godz. zaś 7-ej 
wiecz. w kasie konserwatorjum. 2 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos: Wolne dusze. 

Holiywood: Jego maleńka. 

Casino: Kongres tańczy. 

Pan: Dzikie pola. 
Stylowy: Rozkosze gościnności: 

Swiatowid: Rozkosze gościnności. 

WYPADKI i KRADZIEŻE 

— DEFRAUDANCI NA GRANICY. 
Na skutek listów gończych na granicy 
w rejonie Kołosowa ujęto dwóch de- 
traudantów - inkasentów z Warszawy 
K. T. Wiktorowicza i T. Szymczaka, 
ktrórzy po  przywłaszczeniu większej 
sumy gotówki, usiłowali zbiec na teren 
Rosji sowieckiej. 

— Bandyta-występowicz. W jednej 
z melin w dzielnicy żydowskiei ujęto 
Jana Dzierżykiewicza, któ*y po odsie- 
dzeniu 6 lat więzienia w Mokotowie, 
przyjechał do Wilna na gościnte wy- 
s'ępy. Dzierżykiewicza po.i eskortą 0- 
desłano do Warszawy. 
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EMILA GLATMANA 
DZIEDZICA MAJ. BUDWIECIE I i II NA LITWIE KGW. 

odbędzie się w sobotę 2 kwietnia b. r. o godz. 10-ej 

Kościele św. Rafała Nabożeństwo Żałobne na które zapraszają 

SYN, SYNOWA i WNUKI 

rano w 

  

p. Prof. Michejdzie, p. Doktorowi 

za bezinteresowną 

i współczucia, oraz odprowadziii 
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nowskiemu oraz całemu personelowi 
i troskliwą opiekę 

Księdzu Kapelanowi Zakładu Sióstr Magdalenek Skorce. 
i Kolegom Wileńskiego Banku Ziemskiego, 
znajomym i wszystkim tym, którzy okazali nam tak: wiele życzliwości 

drogie zwłoki męża, ojca i teścia naszego 

+ 
SKORUPSKIEGO 

składa serdeczne podziękowanie      
Doktorowi Mali- 

U, S. B. 
choroby, 

Zarządowi 
krewnym, przyjaciołom, 

Zaleskiemu, p. 
Kliniki Chirurg cznej 

lekarską w czasie 

     

        

     

na miejsce wiecznego spoczynku 

RODZINA 

Ś. p. Wanda Dalecka 
ra i Wolffa, monografje o Krasińskim, 
Ujejskim i Kościuszce, przekłady utwo 
rów francuskich Krasińskiego, dramat 

Przed paru tygodniami zmarła w 
Słonimie Wanda z Czarnowskich Da- 
lecka. W Mińsku, we Lwowie, w Wil- 
nie, w Święcianach i Słonimie praco- 
wała dłuższy, lub krótszy czas w za- 
wodzie pedagogicznym, wykładając 
historję literatury polskiej, usiłowała 
rozniecić to uczucie patrjotyzmu, które 
w swoim czasie wiodło jej ojca Jana 
Czarnowskiego do powstania. 

Jan Czarnowski był profesorem gi- 
mnazjalnym, doskonały pedagog, gorą 
cy patrjota, wywierał znaczny wpływ 
na młodzież. Dzięki jego wpływowi 
prawie wszyscy jego uczniowie znale- 
źli się w szeregach powstania stycznio- 
wego, i wygnanie do gubernji archan- 
gielskiej, stało się jego udziałem. 

Wychowana starannie w domu pa- 
trjotycznym Wanda Dalecka postano- 
wiła pracować na polu pedagogicznem, 
zdała egzamin nauczycielski w War- 
szawie i potem założyła wespół ze swą 
stostrą Józefą zakład naukowy żeński 
w Mińsku, który rzekomo należał do 
Skowarodnikowej (Rosjanki), pozornie 
nosił charakter zakładu rosyjskiego, 
lecz był z ducha i tendencyj, polski. 
Uczono tam potajemnie języka, fitera- 
tury i historji polskiej. Zakład ów 
przyczynił się w znacznej mierze do 
zachowania kultury i cywilizacji wśród 
społeczeństwa polskiego w Mińsku. 
Władze rosyjskie koniec-kóńców zor- 
jentowały się w charakterze szkoły i ją 
zamknęły. Wówczas Dalecka wraz z 
siostrą przenosi się do Lwowa. Tam 
obok działalności pedagogicznej w gi- 
mnazjum prywatnem, prowadzi działal 
ność oświatową w sferach rzemieślni- 
czych, przy pomocy wykładów i od- 
czytów. W tym samym czasie rozwija 
swą działalność literacką. W tym sa- 
mym czasie wydała szereg nowel pod 
tytułem” „„Pyłki i okruchy (Wydawn. 
„Mrówki'*), Refleksy (Wyd. Gebethne 

O J O i S 

Lokal do wynajęcia 
składający się z dużej 

sali i 2 pokojów, usdsjący się na przed 
s ębiorstwo handlose lub dom bankowy, 
położony na parterze w centrum miasta 
przy ul. Niemieckiej Nr. 1 róg Trockiej w 
Wilnie (była wieloletnia restauracja i ce" 
kiernia B. Wieliczki) oraz mieszkanie z 
5 pokojów. Są Ztakże piwnice i składy 

oraz mieszkanie dla służby. 
Wiadomość ta miejscu. 

Mi i O 
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W tych dniach 
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derową, poszukiwaną przez władze lubelskie 
za przywłaszczenie różnych rzeczy. 

— KONIOKRADZTWO. Na terenie po- 
wiatu brasławskiego ujęto kilku koniokradów, 
którzy kradzione konie przemycali na teren 
łotewski. Aresztowano 4 koniokradów, któ- 

— SZUKALI I ZNALEŹLI. Policja w Wil- rzy przemycili 13 koni, skradzionych włościa- 
nie zatrzymała niejaką Jabiońską, vel Sznaj- non:-rolnikom. | 

ZAWIADOMIENIE 

„Las', odznaczony na konkursie we 
Lwowie, szereg utworów  dramatycz- 
nych dla młodzieży, między innemi „W 
starym domu“ — na tle powstania 
1863 roku. 

W 1905 r., gdy możność pracy na- 
rodowej wzmogła się w ziemi 
skiej, Wanda Dalecka przenosi się do 
Wilna, gdzie organizuje wykłady w 
kompletach. W okresie wojny świato- 
wej, znalazła się w Mińsku i Moskwie, 
prowadziła pracę oświatową i patrjo- 
tyczną wśród uchodźców, zwalczając 
usilnie rosyjską orjentację i wzmagając 
prąd niepodległościowy. Za czasów 
Cywilnego Zarządu Ziem Wschodnich, 
obejmuje posadę nauczycielki historji 
i literatury w Swięcianach, w okresie 
ewakuacji przenosi się do Warszawy. 

Ostatnie lata od 1929 r. pracowała 
w seminarjum nauczycielskiem  S.S. 
Niepokalanek w Słonimie. Zmarła w 
wieku lat 60. Miała nadwątlone гаго- 
wie, lecz nie ustawała w pracy. Osta- 
tni utwór napisała w T930 r. „„Jaskół- 
Ка“, który ma się ukazać w wydawni- 
ctwie Ostoja w Poznaniu. Zmarła na- 
leżała do tych bojowych niewiast, 
którym Polska wiele zawdzięcza, gdyż 
wzmagały one odporność na zakusy 
rusyfikacyjne i budowały podstawę 
przyszłej niepodległości. 

Władysław Studnicki 

& SĄD 
NADUŻYCIA NA STAC MIEJSKIEJ 

Kasjer stacji miejskiej Ignacy Andrzejew 
ski wydał niejakiemu  Berowi Szumskiemu 
towary bez należytego uiszczenia opłat. 

Wskutek tego stacja miejska PKP ponio- 
sła straty w wysokości 9,968 zł. 90 gr. 

Wszczęte przez kierownika stacji docho- 
dzenie ustaliło, że tego rodzaju tranzakcje 
o się oddawna. Niejednokrotnie 

Andrzejewski na prośbę Szumskiego i in- 
nych klientów stacji miejskiej wydawał to- 
wary. Przeprowadzona rewizja w magazy- 
nach wykazała duży brak mąki. 

Niezwłocznie po rewizji Andrzejewski 
zwrócił się do Szumskiego 'z prośbą uregu- 
lowania pozostałych rachunków. Szumski z 
uregulowaniem należności się nie śpieszył. a 
w międzyczasie sprawą zainteresowały się 
władze prokuratorskie. 

W toku śledztwa wstępnego Andrzejew- 
ski badany przez sędziego śledczego do wi- 
ny się nie przyznał, i wyjaśnił, że już od 
dłuższego czasu stacja miejska udzielała kre 
dytu swym stałym klientom. Cofnięcie kredy 
tu zawsze powodowało  deficyt.. Jednakże 
[a obciążający Andrzejewskiego, zgro- 
nadzony w czasie śledztwa, był wystarczają 

cy do postawienia go w stan oskarżenia. 
W dniu wczorajszym sprawa toczyła się 

przed lil wydziałem karnym Sądu Okręgo- 
wego w Wilnie. 

. Rozprawie przewodniczył sędzia Sienkie- 
wicz w asyście sędziów: M. Szpakowskiego 
i R. Łabanosa. Oskarżenie wnosił podproku- 
rator Odyniec. 
„ „Po przeprowadzeniu przewodu s4.Jowego 
i wysłuchaniu przemówień  przedstawicie- 
la urzędu prokuratorskiego i obrońców — 
ogłoszony wyrok, mocą którego Andrzejew 
ski został skazany na osadzenie w areszcie 
na przeciąg miesięcy 3. 

    

    

Wobec zastosowania ulepszonych metod fabrykacji, jesteśmy w możności ustalić nowe, znacznie niższe ceny pły t 

„ODEON'-„,PARLOPHON''| 
25 cm. brązowa —Zzł, 7,50 

    

—zł. 4.— 
25 cm. granatowa —Zł, 6.— 30 cm. 

cm. brązowa — Zł. 10.— 

—zł. 8.— 

Płyty nasze stoją na najwyższym poziomie artystycznym. 

POLSKIE ZAKŁADY FONOGRAFICZNE, Warszawa 
Ceny powyższe obowiązują od dnia i-go kwietnia r. b. 
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CO TO BĘDZIE? 
CO TO BĘDZIE? 

3 JUTRO W NIEDZIELĘ? 
© Wielkie atrakcje czekają nas w ju- 
trzejszym dniu 3 kwietnia. Na ulicach 
i placach, w kawiarniach i w teatrze, 
wszędzie rozebrzmi głośna  fanfara: 
„Ratujmy Bezrobotnych!'* Niedzielny 
ś+„Dzień dla bezrobotnych“ nie będzie 
jednak, natrętnym dniem karoty i że- 
braniny. Nie! Komitet organizuje róż- 
ie rozrywki i sensacje, a publiczność, 
'uczestnicząc w nich, będzie mogła po- 
łączyć przyjemne z pożytecznem. A 
więc: 

1) W Teatrze na Pohulance o 8 wie 
'czorem rozbije się raz jedyny wielka 
'bania śmiechu i satyry wileńskiej w 3 
aktach p. t. „Nasze dziady'* (familijne 
i społeczne, cywilne i wojskowe, dzien 
jnikarskie, naukowe i literackie). Cały 
'zespół odegra tę fenomenalną rewję, 
„odtwarzając znańe wszystkim posta- 
„cie tutejsze, jak: prezydent Le Fojew- 
'ski, Wice-Tschisch, prof. Truszczycki, 
iprof. S0-Li-Man, dr. Lorenzo Mansoko, 
'Wicek i Wacek (dwa gizberty), pani 
'Romen-Omen, Bułhaczyk, wizytator 
„Ostro, red. Mac-Cat-on, Hulla-Witulla, 
:prezes U. Niechowski, dyr. Niery- 
chłowski, pułk. .О. Baczewski, Hop- 

- Łop-pal, Promaszkara i wielu innych. 
Reżyserują: W. Radulski i K. Wyrwicz 
Wichrowski (konferansjer). 

. 2) Na ulicach i wszędzie sprzeda- 
wana będzie bogato ilustrowana jedno- 
dniówka humorystyczna „Nasze dzia- 
dy“. Cena 50 gr. 

3) W różnych punktach miasta od- 
będą się w niedzielę w południe kon- 
certy orkiestr wojskowych. 

4) W południe i wieczorem w lo- 
kalach publicznych odbywąć się będą 
urozmaicone koncerty lotne w wyko- 
naniu najlepszych sil teatralnych i mu- 
zycznych. 

5) W tych wszystkich punktach 
odbywać się będzie zbiórka dobrowol- 
nych datków i sprzedaż żetonów pa- 
miątkowych w cenie 25 gr. i 1 zł. na 
cele walki z bezrobociem. 

Rzdlo wileńskie 
SOBOTA, DNIA 2 KWIETNIA 1932 R. 
11.58: Sygnał czasu. 
12.10: Poranek ze Lwowa. 

  

14.15: Muzyka hebrajska i symfoniczna 

(płyty): 22 к 
15:15:: Wiadomošci woiskowe z Warsz. 
15.25; 
15.45: 
16.10: 
16.30: 
16.40: 

Przegląd wyd. perjod. z Warszawy 
„Koncert życzeń (płyty) 
„Weimar* — odczyt z Warszawy 
Koncert życzeń (płyty). 
Codzienny odcinek powieściowy. 

16.50: Muzyka z płyt. 
17,10: Audycja dla dzieci ze Lwowa i kon 

cert z Warszawy. 
18.00: Transm. nabożeństwa z Kaplicy w 

Ostrej Bramie w Wilnie. Trańsm. na całą 
Polskę. 

19.15: „Teatr w kościele" (o wnętrzu ko 
ścioła Ś.Ś. Piotra i Pawła w Wilnie) odczyt 
wygłosi ks. kapelan Piotr Śledziewski. 

19.35: Transm z Wiednia. Fragment festi- 
valu haydnowskiego. 

21.35: Prasowy dziennik radjowy z War- 
szawy. 

21.55: „O konkursie chopinowskim* —. 
z Warszawy, wygł. prof. St. Niewiadomski. 

22.10: Koncert choninowski z Warszawy, 
w wyk. zdobywcy pierwszej nagrody na kon 
kursie chopinowskim w Warszawie. 

22.40: Komunikaty z Warszawy. 
23.00: Kabaret (płyty). Konferansjerka 

pióra Teodora Bujnickiego, w wyk. Jana Cie- 
cierskiego, art. dram. 

CAT i E O ННЙ 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
MMmmmhmmmmmmhmmmń 
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tam rozwinęło, niewielkie osady” kole- Mandžurja 
Na naród Madżurów ten pod- 

bój olbrzymich Chin, podziatał zabćj- 
czo: mandżurskie wojska staty po chiń 
skich miastach, mandżurscy urzędnicy 
pilnowali licznych chińskich urzędów, 
powoli wszyscy się. „chińczyli” i t0- 
nęli w chińskiem morzu, a Mandżurja 
pustoszała; początkowo cesarze z dy- 
nastji Mandżu zabraniali Chińczykom 
osiadać w Mandżurji, a Chinki były 
nawet karane Śmiercią za przekrocze- 
nie za Wielki Mur — ale życie jest za- 
wsze silniejsze od nieżyciowych ustaw 
i zakazów: Mandżurja zaczęła się za- 
ludniać przybyszami z Chin i przybic- 
iać charakter prowincji chińskiej, a 
gdy w 1911 r. dynastja Mandżu zosta- 
ła pozbawiona tronu i republika zmie- 
 niła cesarstwo, okazało się, że w Man- 
dżurji po Mandżurach została tylko na- 
zwa. 

Gdy Mandżurowie byli zajęci utrwa 
laniem swej włądzy w Chinach, do pe: 
nocnej granicy Mandżurji, do Amuru 
dotarli w 1644 r. Moskale i zaczęli tac 
budować warownie, a Polak Czerni: 
howski, jeniec — zesłaniec, założył 
gród Ałbazin i został pierwszym na- 
czeinikiem kraju Amurskiego; wkrótce 
jednak Mandżurowie zwrócili uwagę 
na tę inwazję, znieśli osady rosyjskie 
nad Amurem i Sungari i zburzyli Ął- 
bazin. Pierwszym traktatem, któr 
regulował stosunki graniczne i handlo 
we między Mandżurją i Rosją, był tra- 
ktat Nerczyński w 1689 r., którym Ro- 

sja zrzekła się pretensji do dolnego 
Amuru. Na początku 19 w. Rosja po- 
nawia próby usadowienia się nad dol- 
nym Amurem i Chiny zmuszone by- 
ły uznać traktatem Ajguńskim w roku 

= 

Wydawca: Stanistaw Mackiewicz. 

  

   

  
Ster nr. 2. — Ukazał się nowy, sądząc z 

treści, primaaprilisowy numer wileńskiego 
pisma dla młodzieży. Kawał primaapriliso- 
wy już na okładce, gdyż zeszyt, ukazujący 
się w kwietniu, ma datę: „luty 1932". Ww 
treści są inne kawały. Przedewszystkiem — 
„Mandžurja a my“. Ę 

Pod takim tytułem mieliśmy już w pierw 
szym zeszycie niesłychanie naiwny artykuł, 
pod którym ze szczerym smutkiem zobaczy- 
liśmy nazwisko młodego wileńskiego histo- 
ryka. Obecnie redakcja zaznacza: 

„W poprzednim numerze zaszło nieporo- 
zumienie. Artykuł, „Mandżurja a my” został 
omyłkowo podpisany nazwiskiem K. Bieliń- 
skiego. Na tem miejscu to prostujemy”. 

Dziwne są stosunki w „Sterze”, jeżeli 
mogą zachodzić takie pomyłki!.. Ale kto był 
autorem pierwszego artykułu?.. 

Tajemnica. Sądząc ze sposobu pisania — 
nie prof. dr. M. Kapp, który w nowym ze- 
Szycie na tenże temat dal „artykui“, sktada- 
jący się z trzydziestu kilku wierszy całkiem 
pozbawionych jakiejś oryginalnej myśli. — 
Trudno zrozumieć, poco tę notatkę trzeba 
było przypieczętowywać aż dwoma tytuła- 
mi, — chyba szumny podpis znów został u- 
mieszczony pomyikowo?.. 

Mandżurji — w kiepskiej edycji — jest 
w „Sterze“ až za dużo,, o Polsce w związ- 
ku z Mandżurją nie mówiło się dotychczas 
nie, choć tytuł właśnie intrygował słówkiem 
„my“. 

Ponieważ autorom widocznie zabrakło 
inwencji, przeto redakcja ogłosiła k o n- 
ku rs (!) na dokończenie artykułu!.. 

Pomysł doskonały! W ten sposób znako- 
micie się ułatwia zadanie współpracowników 
pisma: wystarczy dać tytuł i umieścić pod 
nim kilka bezbarwnych zdań — a dalej 
niech się dzieje wola Boska!.. 

Konkursy są modne w nowym numerze 
„Steru”. Bardzo dobrze pomyślany jest kon- 
kurs „Robinsonowski“, mający ustalić spraw 
ność i inteligencję współczesnych kandyda- 
tów na Robinsona, ale niepodpisany artykuł 
p. t. „Jak przedstawia się wyspa Robinso- 
na” jest tak nudny i tak ciężki do czyta- 
nia, iż może zniechęcić do pomysłowego 
konkursu. Inny konkurs pozbawiony jakichś 
tam organizacyjnych i chociażby słówka 
wyjaśnienia, niezgrabnie zachęca czytelników 
do nadsyłania fotografij, mogących być ilu- 
stracjami do „Pana Tadeusza. Znów — 
mysł dobry, wykonanie nieudolne. 

W” dziale „Literatura i sztuka” nie znaj 
dujemy zapowiedzianych w poprzednim nu- 
merze informacyj o literaturze bolszewickiej, 
natomiast niepodpisany autor z równą non- 
szalancją, co i jego poprzednik (czy może 
jest to ta sama osoba?) mówi o „powieści 
mionograficznej”, zdradzając słabą znajo- 
mość przedmiotu. Zalecanie młodzieży „Le- 
nina" Ossendowskiego do pomysłów szczę- 
šliwych nie nałeży; jeszcze gorzej jest w 
stosunku do Boya - Żeleńskiego, na którego 
literacki przewodnik naszej młodzieży wska- 
zuje, jako na autora, „niektórych szkiców, 
odsłaniających nam kulisy życia poprzednie- 
go pokolenia”... 

A jakże! Te kulisy są bardzo zajmujące 
i szczególnie się nadają do wychowania 
naszej młodzieży! 

„Ster* robi doprawdy smutne wrażenie. 
Raz po raz znajdujemy jakiś przebłysk świe 
żej myśli, jakiś oryginalny pomysł, lecz wszy 
stko ginie w rozpacznej szarzyźnie rozwiek- 
łej, niedołężnej gadaniny autorów, którzy 
nie mają najmniejszego pojęcia o pracy lite- 
rackiej i dziennikarskiej. Przerażający jest 
styl wielu artykułów — ciężki, niezgrabny, 
niechlujny. Pod tym względem wszelkie re- 
kordy bije nieznany z imienia kierownik 
działu „Szkoła”. Dział ten —— niesłychanie 
ważny i ciekawy — został powierzony, są- 
dząc ze styluu, jakiemuś cudzoziemcowi, — 
który odniedawna nauczył się mówić po pol 
sku, lecz nie opanował ani tajemnic fleksji 
polskiej, ani arkanów interpunkcji. W celu 
zwiększenia komizmu (mamy _ przecież do 
czynienia z humorem primaaprilisowym!) u- 
poważniono tego biedaka do pisania... re- 
cenzyj!... 
Oto a ute nty cz na próbka stylu 

chłubnie nieznanego współpracownika „Ste- 
Gi: 

Pismo całkowicie wykonane przez 
młodzież — artykuły napisane na ma- 
szynie, następnie odbito na powiaczu 
i zaopatrzone rysunkami bezpośred- 
nio wykonanymi. Treść nie mniej cie- 
kawe znać dużą pracę pokonaną przy 

1858 Amur, jako granicę pomiędzy Sy- 
berją i Mandżurją, a Pomorze man- 
dżurskie między rzeką Usuri i ocea- 
nem Spokojnym, miało być we wspól- 
uem władaniu; współwładanie to jed- 
nak nie trwało długo, bo już w1860 r. 
traktatem pekińskim Pomorze zostało 
przyłączone do Rosji, jako kraj Usuryj- 
ski. Rywalizacja Chin i Japonji na 
terenie cesarstwa koreańskiego, trakto 
wanego przez chiny jako wasala, do- 
prowadziła w 1594 r. do wojny japoń- 
sko-chińskiej i pobite Chiny musiały 
uznać traktatem pokojowym w Simo- 
noseki w 1595 r. niezależność Korei i 
zobowiązały się ustąpić Japonji połud- 
niową część prowincji Fyntiańskiej 
(Mukdeńskiej) z półwyspem Laoduń- 
skim z portami Talien (Dalnij, Dairen) 
i Luj-szun-kou (Port Artur, Riodziun) ; 
ale Rosja, Francja, Niemcy i częścio- 
wo Anglja, zaprotestowały przeciw te- 
mu i japonja zrzekła się nabytków 
mandżurskich. W tym czasie Rosja 
budowała już kolej syberyjską i usu- 
ryjską i w 1896 r., za pośrednictwem 
p'zybyłego do Petersburga Li Chun-- 
czana, wybitnego chińskiego męża stą 
ru, uzyskała zgodę Chin na połącze- 
nie Władywostoku z Syberją znacznie 
krótszą drogą przez Mandżurję; wte- 
dy zostało stworzone towarzystwo ko- 
lei wschodnio-chińskiej, które w 1597 
r. rozpoczęło budowę kolei przez Man- 
dżurję. Po przegranej z Japonją woj- 

y nie, Chiny były tak osłabione, że nie 
mogły się opierać zaborczym  apety- 
tom państw europejskich, wśród któ- 
rych przodowały Niemcy i Rosja, ua 
imocy konwencji z dnia 27 marca 1898 
roku, wzięła w dzierżawę na 25 lat 
Port Artur i Talien; wobec tego od 
Charbina do Port Artura przeprowa- 
dzono południową odnogę kolei wscho 

  

      

SŁOWO" 

SPORT 
NOWE WŁADZE WIL. T-WA CYKLI- 

STÓW I MOTOCYKLISTÓW 
Na odbytem ostatnio walnem zebraniu 

Wil. T-wa Cyklistów i Motocyklistów wy- 
łoniono nowy zarząd w składzie następują- 
cym: 

Prezes — dyrektor Wysocki Jan (po- 
nownie), wiceprezes Cyklistów — Sałaciń- 
ski Jan, wiceprezes Motocyklistów — Stel- 
masiewicz Witold, sekretarz _— Rydlewski 
Bolesław (ponownie), zast. sekretarza — 
Balul Jerzy, skarbnik — Felitan Aleksan- 
der, kapitani sportowi: Wojciechowski Sta- 
nisław — turystyczny i cyklistów — Bia- 
łokur Karol, kapitan I motocyklowy — Ur- 
niaż Edward, kapitan II motocyklowy — 
Moroz Bronisław, gospodarz — Hermano- 
wicz Antoni. 

Do Komisji Rewizyjnej weszli przez akla 
mację ponownie: p.p. Smejlis, Godlewski i 
Krzysztofowicz. 

Nowy zarząd omawiał już sprawę im- 
prez wiosennych organizowanych przez 
T-wo. Terminy poszczególnych imprez poda 
my wkrótce (t). 

KTO ICH INFORMUJE? 
Pojawiło się w sprzedaży nowe pismo 

sportowe. Niewieleśmy się z niego nowego 
dowiedzieli — natomiast informacje o życiu 
sportowem Wilna przedstawiają się nastę- 
pująco: 

Wojtkiewicz, czołowy pięściarz Wilna, — 
nie będzie walczył przeciwko Estonii... śliz- 
gawek jest , (raczej było) w Wilnie oko- 
io dziesięciu... drużyna piłkarska „Zass'u* 
wzmocniona została znakomitym (71) po- 
mocnikiem Emanuelem Marejno z „ŻAKS-u* 
Wilno. 

Wojtek jest już na afiszach meczu Esto 
nja — Wilno, o dziesięciu ślizgawkach nic 
nie słyszeliśmy, „znakomity” pomocnik Ż. A. 
K. S'u... nie jest znów taką znakomitością, 
Jeżeli wszystkie informacje są tak Ścisłe, — 
to czego my się jeszcze dowiemy o Wilnie. 

(t). 

Kto winien? 
W jednej z nowelek opowiada Prus, 

jak leczono na wsi chore dziecko, -— 
Szepcąc zaklęcia i zamawiania, t:zy- 
mano je w piecu, dopóki nie umarło. 
Było to z pięćdziesiąt lat temu. Dziś 
chyba nie mogłoby się coś podobnego 
zdarzyć? 

A właśnie zdarzyło się we wsi Le- 
chickie Bory, gminy rakowieckiej. Sze- 
ścioletni Antek, syn wieśniaczki Szym - 
kowej, zachorował na świerzbę. Lekar- 
stwo znalazło się bardzo proste. Są- 
siadka, Bolesława Łabanowa, doradzi- 
ła: trzeba chłopaka nasmarować mocno 
dziegciem i. zamknąć w napalonym pie- 
cu na równe pięć minut. Po wyjęciu, 
chorobę jak ręką odjął. 

Ale Szymnowa i zegarka nie miała, 
i coś ją na podwórze wypędziło. Za- 
pomniała na śmierć, że mały Antek le- 
ży w piecu. 

Po godzinie męczarni, mały Antek 
umarł. Nieprzytomną z rozpaczy matkę 
aresztowano. 

  

k] 

wydaniu pisma, ale i duża jest sa- 
tysfakcja z dokonania tego. Zagad- 
nień poruszona w artykułach: Młody 
bohater. My a harcerstwo. 

Ponieważ „Ster” zainicjował szereg kon- 
kursów, przeto wartoby było ogłosić jeszcze 
jeden, w związku z niesamowitą polszczyzną 
przysięgłego recenzenta  „Steru”*, któremu 
gorliwie dopomagał wybitnie inteligentny i 
fachowo uzdolniony korektor. 

1) Jaką treść zawierają słowa pana re- 
cenzenta? 

2)jaka jest ilość i rodzaj błędów? 
3) Jaki stopień z polskiego należałby się 

autorowi. gdvbv on bvł uczniem 3 klasy? 
4) Coby było, gdyby autor w podobny 

sposób napisał wypracowanie maturalne? 
(Uwzeglednić te możliwość, iż przewodniczą* 
cym Komisji Egzaminacyjnej byłby p. wizy 
tator ]. Ostrowski). 

5) Jaki fach uprawia autor w chwilach 
wolnych od zajęć redakcyjnych?. (Jak się 
dowiadujemy z wydrukowanego w „Sterze* 
okólnika p. Kuratora, poszczególne działy 
redakcyjne w  „Sterze* są „prowadzone 
przez fachowców). 

A wreszccie — poza konkursem — jed- 
no pytanie: czy „Ster* naprawdę ma jaki- 
kolwiek ster?.. 

cnio-chiūskiej. Tak wigc Man ''urja 
zvstała przecięta z zachodu na wschód 
lirią kolejową długości 1500 xlm. od 
stacji, Mandżurja na granicy syberyj- 
sko-mandżurskiej do stacji Suj-icn-cho 
na pograniczu  mandžursk > usuryj- 
skiem, a odnoga Charbin — Por: Ar- 
tur, liczyła przeszło 950 klm.; kolej u- 
iuchomiona latem 1903 r. 

Stanąwszy mocno w Mandżurji i 
posiadając dwa niezamarzające poriy 
na otwartem morzu Żółtem (handlowy 
Dalnij i silnie ufortyfikowany Port Ar- 
tura), Rosja zaczęła rozszerzać sw oje 
wpływy na ościenną Koreę, Rosj.nie 
uzyskiwali tam koncesje, nabywaii zie- 
mie, rosyjscy oficerowie mieli być in- 
struktorami w armji koreańskiej, a w 
porcie koreańskim Mozampo, Rosja 
miała urządzić podstawę dla iloty vro- 
jennej. Upatrując w tem chęć zawłtd- 
nięcia Koreą i zagrożenie własnej nie- 
podległości, Japonja zażądała od Rosji 
wycofania wojsk z Mandżurji i zliświ- 
dowania koncesyi rosyjskich w północ 
rej Korei, a gdy Rosja zwiekała z od- 
powiedzią, Japończycy rozyoczęli woj:: 
nę 8 lutego 1904 r. nocnym napadem 
na ilotę rosyjską w Port Artura. 

Przebieg tej wojny był dla cał:go 
świata wielką niespodzianką: wszyscy 
byli przekonani, że to będzie ro? aj 
chspedycji karnej rosyjskiej przeciw 
zichwałej i nieopatrznej Japonji; ofi- 
cerowie rosyjscy, jadąc na Daleki 
Wschód buńczucznie twierdzili: „s..ap- 
kami zakidajem* (czapkami zai 
my); gazety niemieckie pisały z uda- 
nem współczuciem: „Nie wątpimy, że 
brutalna łapa rosyjskiego niedzwi:- 
dzia strzaska wachlarz uroczej gejszy”, 
a tymczasem mali Japończycy szii od 
jednego zwycięstwa do drugiego... Nie- 
szczęśliwy car Mikołaj II posyłał swe- 
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Diwiekowy 

KINO TEATR 

„HELIOS“ 

Film, nagrodzony 1'szą nagrodą. Prześliczna ulubienica wszystkich NORMA SHEARER 
Mistrz Lionel Barrymore i słynny Clark Gabie w najnowszem arcydziełe dźwiękowem 

WOLNE DU £Z E zakazana Mitość 
Tragedja wyzwolonej dziewczyny, która stała się kochanką osznsta. Nad progr, Komedja i dodatek dźwiękowy. 

Na l-szy Seans ceny zniżone, Pocz. o godz. 4, 6, 8 ' 10.15 w niedzielę o godz: 2ej 
Wkrótce wielki przebój polski „LEGJON ULICY“ 
  

Dźwiękowekino 

  HOLLYWGOD i 

"sx. |BEGO 

Dziś premjera! Wzruszy Was! Rozczuli 
i oczaruje przepiękny romans 

ĄALEŃKA Na 

Janet Gaynor z Warnerem Baxterem 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

w super 
filmie 

Początek o godz. 2, 4, 6. 8 i 10,15. 
l-sry seans ceny znacznie zniżone, 

  

  

DŹWIĘKOWE KINO 

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

KGKGRE$ TAŃ 
w r. 1814. Udział biorą: urocza Liljan Harvey, najmilszy Henry Garat, kusząco pięcna LIl Dagover 

gnionej technice! Cudowne 
Dawno oczekiwany największy przebój dźwiękowy o niewidzianym dotychczas przepychu i niedości- 

zespolenie obrazu, ruchu i dżwiękuł 

czy Najrozkoszniejsza operetka filmowa! Akcja 
toczy się na tls iKongresu Wiedeńskiego 

i najlepszy komik naszych czasów Armand Bernard. Dodatki dźwiękowe. 
Dla młodzieży dozwolone. 

  

Dziś! Wielka uroczysta premjera najnowszego filmu dźwiękowego produkcji polskiej, 

który wytworzył przełom w dotychczasowym szablonie filmów polskich 

Dźwiękowe Kimo 

„PAN“ 
Wielka 42, tel 5-28. D    

ak L 

  

Realizacji gerjanego reżysera JÓZEFA LEJTESA, twórcy filmów „Huragan* i „Z dnia na dzień”. 
Początek o godz. 2-ej. Bilety honorcwe nieważne. 

Ze względu na całość aitystyczną filmu uprasza się o przybywanie punktualnie na początki seansów 

2, 4, 6; 8 i 10.15. 
  

Dźwiękowy 

Kino-Tesir 

„STYLOWY | Nad program: Najnowsze 100 
Wielka 36 proc. dźwięk. arcydzieło p. t. Tajemniczy Dżems 

Dziś Królewie śmiechu BUSTER REATON, COHN KELLY bawią w swem najlepszem arcydziele 

ROZKOSZE GOŚCINNOŚCI i MAMA NIE POZWALA arcyzabawna 
komedjs w 8 akt. 

Sensacyjno - salonowy dramat w 10 akt. 
W roli gł William Halnes, Barrymor L, 

Lejia Hyms i Karol Dane (znakomity Slim) 
  

  

Kino-Testr 

, ŚWIATOWID" 
Mickiewicza 9.   

OFIARY 
— Zamiast wizyt Wielkanocnych ofiaro- [I] 

wują na Komitet „Chleb dzieciom*: p. Dy- 
rektor Ludwik Maculewicz 10 zł., p. Tadeusz 
M.śuiewicz—Zastępca Dyrekiora—3 zł. oraz 
pracownicy Państwowego Banku Rolnego 
Oddziału w Wilnie pp. Jan Sterło-Oilicki— 
5 zł, Józeł Krupko—3 zł, F. Tyman—2 zł. 
P. Odyniec—2 zł, W. Pietkiewicz - 2 zł. WŁ. 
Szemiako—2 zł., A. Bielewicz—2 zł. W. Kli- 
montowicz—2 zł, W. Buterlewicz—2 zł., A. 
Poniatowski—2 zł, J. Garliński—2 zł, W, 
Stabiński—2 zł,” St. Machnicki—2 zł, T. 
Grześkowiak—2 zł, J. Horodniczy—2 zł., A. 
Kuczuk—2 zł., A. Fanti—2 zł, A. Sobolew- 
ski—2 zł, Wł. Reychman—2 zł, P. Sokoliń- 
ski—1 zł, K. Niewęgłowski—1 zł, Wł Sie- 
lanko—1 zł, W. Hermanowiczówna—1 zł, 
J. Ksszewski—1 zł, St. Kiernowicz—1 21, 
M, Skowzgirdówna—1 zł, *A, Lidtke—1 zł., 
W. Lubowiczówna—] zł, W. Malinowski—1 
zł, M. Sidorowiczówna—! zł., M, Michajłow- 
ska—1 zł, Br. Nieplukowowa—1 zł, K. Ho: 
łwnia—1 zł, Wł, Niemczewski—1 zł, H. 
Szadurska—1 zł, W. Rog'ńska—1 zł., P. Anu- 
stwicz—1 zł, J Drużyłowska—1 zł. J. Bvj- 
wid—1 zł., Korołewicz Antoni—1 zł., J. Me- 
jerowa—1 zł, W. Piotrowiczówna—1 zł, H. 
Dworakowska—1 zł,, W, Kiisterowa—1 zł,, S, 
Skinder—1 24, M Pilecki—1 zł, R. Borow- 
ski—1 zł, J. Trejszke—1 zł, Z, Żongołło- 
wicz—1 zł, M. Kobecki—1 zł, A. Rzepczyna 
—l1 zł, St. Nowicki—1 zł, A. Czeladzinowa 
—1i zł, H. Klimontowicz—1 zł, Z. Zdrojew- 
ski-—1 ał., J, Jęntysówna—1 zł, L. Kontry- 
mówna—! zł, B. Kopacewicz—1 zł., P. Ja- 
błonowski—1i zł., Z. Zawisza—1 zł,. M. Schol- 
zowa—1 zł, A. Lir—1 zł, J. Rossndowski— 
1 zł, A. Python—1 zł, Wł. Szykowski—1 
zł, J. Wenkowa—1 zł, K. Żardecki—1 zł, 
W. Kirchaer—1 zł., L. Borowski—1 zł, M. 
Kłyszy ński—1 zł, Bohusz-Szyszko Br.—1 zł., 
K. Zdanowiczowa—1 zł, Wł. Rewieński—1 
zł, E. Kuczyński—1 zł, Wł Gumowski—1 
zł, W. Łuczyński-3 zł, St. Podbielski—1 
zł, W. Łucewicz—50 gr, L. Żebrowska—50 
gr., E. Bohdanowiczówna—50 gr., P. Małysz- 
«o—50 gr, I Szwedowa—50 gr., St Bntkie- 
wicz—50 gr, A. Drozdowska—50 gr, J, Za- 
leska—50 gr.. W. Jankowska—50 gr., R Bro- 
niewicz—50 gr., Cz. Beiierman — 50 gr, L. 
Borodzikówna—50 gr. Razem złotych (121) 

Pracownicy Archiwum Państwowe: 
go: W. Gizb:rt—2 zł., NN.—1 zł, Mokrzec- 
ki—1 zł, Romanowski -1 zł, NN.—1 zł, 
NN.—1 zł. 50 gr., H, Łyszko—1 zł, Kowa- 
lewski—1 zł, St. 4.—1 zł. Razem zł, 11 gr £0 

Magistrai m. Wilac—20 zł. 

mu generalissimusowi  Kuropatkiuowi 
ikony, a ten wciąż cofał się „na pr :y- 
gotowane zawczasu pozycje”, a gdy 
wybuchły w Rosji rozruchy wewnętrz- 
ne, wywołane, jak mówiono, za pienią- 
dze nietylko japóńskie, zmuszona ona 
była do zawarcia pokoju w Portsmouth 
23 sierpnia 1905 r., ustępując Japonii 
swe prawa do dzierżawy półwyspu 
Kuantuńskiego, Dalnij, Port Artur i 
przeszło 700 klm. linji kolejowej od 
Port Artura do Kuanczendzy. Trakta- 
tem w Portsmouth Japonja uzyskiwa- 
ła podstawę do ekspansji ekonomicz- 
no-politycznej w Mandżurji, a cesarzo- 
wi Wszechrosji przybył jeszcze jeden 
tytuł: „Były dzierżawca Port Artura"! 

Po wojnie przyszło uspokojenie i 
Mandżurja zaczęła rozwijać się coraz 
szybciej; część band chunchuzów, któ 

remi chętnie posługiwały się obie wo 
jujące strony, została zniszczona, 
część przyjęta na służbę wojskową 
chińską (!): wtedy to rozpoczął swą 
bajeczną karjerę popierany przez Japo 
nję chunchuz Dżan-Dzo-lin, późniejszy 
marszałek i prawie niezależny wiel- 
korządca Mandżurji. Rosja prędko po- 
godziła się ze zwycięską Japonją i w 
1907 roku, a następnie w 1910 roku 
zawarła z nią jawne konwencje i taj 
ne porozumienia, rozgraniczające sferę 
wpływów obu państw na terenie Man- 
dżurji: opierając się na kolej Połu- 
dniowo - Mandżurską, Japonja rozcią- 
gała swe wpływy na południową Man 
dżurję i wschodnią część Mongolji 
Wewnętrznej; Rosja mając w swem 
ręku kolej Wschodnio-Chińską, uzy- 
skała przemożny wpływ w Mandżurji 
północnej i Mongolji Zewnetrznej.; 
Japonja zobowiązywała się nie uzyski- 
wać koncesyj na północ od Nonni, a 
Rosja na południe od tej rzeki. Jedno- 

a „Słowo”. 

Dziś Wielki podwójny prog'am! 1) Król A i EA tł 
eatom w arcyzabawnej „źwiękowej komedjo farsie w 8 akt. p t. 
„> ZĘ : : Buster Keaton I M. Taimadge. | 

2) Najnowsze 100 proc. dźwięz. :rcydzieło poraz pierwszy w Wilnie p. t. 

Księżniczki Sceny posny dramat w 8 akt. w. rol. gł. Siostry Dunkan i Wiwian Dunkan. 

w rol. gł 
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KŁOPOTY 
PANI NIUŚKI 
humorystycziia opowieść 

Eugen]ji Kobylińskiej 
wyszła już z drukarni „Lux“ 

i jest do nabycia w księgarniach 

wileńskich 

— Cena 4 zł. — 
SKŁAD GŁÓWNY W KSIĘGARNI 

ŚW. WOJCIECHA 

: 
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Bu. 

o 

PAMIETAJCIE 
0 BEZROBOTNYCH 

AAAas AABAAŁ 

        

Brrr. WESAKINZIJWEZJ| FREBRTROTEZA GRERW0 

Lekarze Kosmetyka 
P 2— DO ———— 

Dr.Ginsberg GABINET 

  

Choroby e AM Racjonainej 
neryczne i moczopicio- 

we. Wileńska 563, od M >. ra tyki 
8—1 i 4—8. Tel. 567 PNE 
Racza д : 

kobiecą 
U rodęg=:::: Zełdowicz 

chor. skórne, wene- 

5—8 wiecz. kosmetyczny twarzy, 
—— Masaż cisła, elektrycz- 

DOKTOR ny, wyszczuplający (pa- 
ZELDOWICZOWA nie). Natryski „Formo- 

W na* według pro?, Spnh= 
KOBIECE, WENE fa, Wypadanie włosów, 
RYCZNE NAZZĄDÓW łupież.  Indywidnalne 

MOCZOWYCH dobieranie kosmetyków 
od 12—21 od 4—6 do każdej cery. Ostat- 

nie zdobycie kosmety» 
M Aa 24. ki racjonslnej. 

Codziennie od g.10—8 
K——————— МР 

czešnie Japonja, starając się mieč jak 
największą swobodę w południowej 
Mandżurji, zawarła kilka traktatów z 
Chinami i pierwszy z nich, Pekiński, 
podpisany 22 grudnia 1905 roku oddał 
Japonji w dzierżawę półwysep Kuan- 
tuński z Portem Artura i Dairenem 
1997 r., a kolej Południowo - Mandżur 
ską do 2002 r.; jednocześnie tajnem 
porozumieniem |aponja uzyskała nowe 
koncesje kolejowe, górnicze, handlo- 
we i osiedleńcze; potem nastąpiły u- 
kłady w 1907 r., 1909 r., i 1913 r. — 
Japończycy udzielali Chińczykom co- 
raz nowych pożyczek kolejowych i 
wzamian otrzymywali coraz nowe kon- 
cesje w Mandżurji południowej. — W 
1911 r. została przebudowana kolej 
Mukden — Antun, w 1912 r. został 0- 
twarty ruch na linji Czanczuń — Gi- 
ryn, która wchodziła już na teren Man 
dżurji północnej; jednocześnie rozpo- 
częła się rozbudowa licznych bocznic 
kolei Południowo - Mandżurskiej, pro 
wadzących do koncesyj górniczych: — 
Fuszun, Jentaj, Pensihu, Piaoertuń i 
Anszan. Budowa nowych kolei na po- 
łudniu, nowopowstające fabryki i za- 
kłady przemysłowe, rozwijający się 
coraz więcej handel i rolnictwo da- 
wały zatrudnienie wielkiej ilości Chiń- 
czyków, którzy tłumnie napływali do 
Mandżurji, w której ostoją ładu i po- 
rządku były linje kolejowe i obszar 
wywłaszczenia tych linij, zarządzanych 
przez Rosjan na północy, a przez Ja- 
pończyków na południu; władze chiń+4 
skie, rządzące trzema prowincjami, = 
przez które przechodziły rosyjsko - ja 
pońskie linje kolejowe, nie były dopu- 
szczane przez Rosjan i Japończyków 
do spraw kolejowych i obszaru wy- 
właszczenia, i właśnie dlatego życie 

handlowo-ekonomiczne tak szybko się 

    

     

Rozkosze gościnności 
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Cerę th. " ZARYBEK 
poprawia, pielęgamje i KROCZKI 

oraz usuwa wady zkśry, Królewskiego Karpia 
Gabinet © + grasy polskiej, zdrowy 

edió Kosmetyki jest do nabycia w ry* 
Leczniczej bolėsiwie  Czerwiski 
J. Hryniewiesowaj, poczta 
«l. WIELKA X 16 m3, Borowski. 

Chocieńczyce. 

Prayjowg. 16-11 4-7 gan į WA ja sg 100 kop zarybku 
karpia królewskiego, 

«=== po cenie 2 zł. za kozę 
Akuszerka _ Sprzedaje maj. Jurgisz- 
Marja Brzezina, ki Witolda Swisckie* 

Mickiewicza 22 m. 29. wicza. Poczta Orany, 
Wyd.Zd.3098pow Wil. Trocki 10 

kilometrów od kolei. 
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Lokale 

  

Okazyjnie 
sprzedaje się aparat 

EAST SZRRADROSZOOZAOW |; vvvvvvvvvyvvvvyys Iadjo na prąd albo na 
ść Wileńska 32, baterję. 

m. 5.   

Potrzebne  mie- 
szkanie 3—4 poko- 
je, w śródmieściu, 
z wygodami, na pię« 
trze. Zgłoszenia do 
redakcji teiefon. Nr. 
228 między pa 

5 — 6. 

  

Poszukuję 

dzierżawy 
do 150 ha lub perę- 
czającej administracji 

z opisami i warunkami 
proszę wykyłać W. W.       

je, dosko- umeblow. z wygodami 
ryczne, narządów mo- uali, odświeża, nsawado wynajęcia. 
czowych, od 9—do 1, jej skazy i braki, Masaż 42) 

  

p. Sobotniki 
Pokój ni 

umeblowany, do WY- AAAAABAAAAAAKAAAAA45/ 
sa najęcia. Ul. Uniwersy- 

DOKTOR Mickiewicza 81—4 tecka 9—15 Różne 
SEKEGE NEO CZARA 
FEWYTYVYYYYYYYYTYYYY" 

  

Pokój 

  

Pańska wdowie H. S. 
hojnie wspartej przez HR ZEE 

Stały lokator poszukuje a ud 

pokoju b. ładnie zn. opłacenie msszy” 
umeblowanego ny — Tow. Pań Miło- 

w śródmieściu, z od-sierdzia św. Wincente- 
dzielnem  niekrępują-:go a Paulo uprzejmie 
cem wejściem w mie- przeto prosi o pomoc, 
szk. ze wszelkiemi wy- by zapewnić przysz” 
godami. Oferty listow-łość biednej wdowy i 

nie: Wilno 1, skr. jej córeczek, 
poczt. Nr. 95. 

      

jowe rozrosły się do rozmiarów mia- 
steczek, a Charbin, stolica kolei 
Wschodnio - Chińskiej i Dairen, per- 
ła morza Żółtego, stały się dużemi, 
przemysłowo - handlowemi miastami. 
Tymczasem chiński ruch przesiedleń- 
czy do Mandżurji wzrastał stale i 
wzmógł się ogromnie po 1911 ro- 
ku gdy republika zmieniła monar- 
chja, wojny domowe bandytyzm; 
prowincjonalne władze  mandžur- 
skie popierały ten ruch, słusznie upa- 
trując w zaludnieniu Mandżurji przez 
Chińczyków jedyny narazie środek do 
związania jej z Chinami i obronę 
przez zakusami Japonji i Rosji. Dla 
planowego przeprowadzania koloniza- 
cji utworzono Biuro Kolonizacyjne w 
Mukdenie z oddziałami w Girynie i 
Cicikarze; wkrótce jednak okazało się, 
że Biura nie mają pieniędzy, a urzęd- 
nikom brak doświadczenia i uczciwo 
ści; to też dola biednego przybysza - 
kolonisty jest okropnie ciężka, a czę- 
sto wprost tragiczna, gdyż by zostać 
właścicielem kiłkohektarowej działki— 
musi nietylko odrabiać przez kilka lat 
pańszczyznę u urzędników, którzy mu 
sprzedają, lub wydzierżawiają ziemię,, 
nietylko walczyć z ostrym klimatem i 
rozmaitemi epidemjami, ale często kar 
mić głodnych żołnierzy i opłacać 
chunchuzów; a ilu ginie z wyczerpania 
i chorób, ilu powiększa bandy roz- 
bójników?! Jeżeli jednak pomimo 
wszystko kolonizacja Mandżurji trwa, 
dowodzi to , jak straszne są warunki 
bytowania w Chinach właściwych i 
jak silna, odporna i żywotna jest ra- 
sa chińska! 

Stanisław Dobrowolski. 
Inżynier-technolog. 

(D C. N.) 
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