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0 polonistyce O 
Nowa ustawa szkoł 

jęta przez Sejm ż Senat. Stopniowo bę 

dzie dokonywana reorganizacja szkoły 
średniej, aż po pewnym czasie, powsta 

nie jednolita sieć szkół powszechnych, 

liceów i gimnazjów. 

W związku ze zmianą ram organi- 

zacyjnych, już się opracowują nowe 

programy nauczania, zastosowane do 

nowych form. 

Dziś uwaga nauczycieli, inteligent- 

nych rodziców i wszystkich osób, zda- 

jących sobie sprawę z wielkiej roli 

szkoły, — skierowuje się właśnie na 

te przyszłe programy nauki w szkole 

średniej. 

Jeżeli obecnie nie wszyscy podzie- 

łają zdanie, iż szkoła ośmioklasowa już 

się przeżyła (bo obrońców obecnych 

gimnazjów jest olbrzymia ilość), to 

wszyscy się zgadzają, iż ta szkoła nie 

wywiązuje się należycie ze swych za- 

dań, bo wypuszcza maturzystów nie- 

raz całkiem nieprzygotowanych do 

studjów wyższych. 

O przyczynach tego zjawiska mó- 

miło się i pisało dużo, nie będziemy 

więc obecnie roztrząsać smutnego zja- 

wiska kryzysu naszej szkoły, zaznacze 

my. tyłko, że jedną z przyczyn naogół 

słabego przygotowania maturzystów, 

jest wadliwie ułożony program nauki. 

3 Ten program wytwarza obecnie tę 

paradoksalną sytuację, że jednostki 

wśród młodzieży słabsze intelektualnie 

muszą robić olbrzymi. wysiłek, którego 

rezultaty są jednak nikłe; jednostki zaś 

mocniejsze, nie robią prawie żadnego 

wysiłku i mają ten Sam rezultat: małą 

wiedzę i świadectwo maturalne. 

Zresztą o programie nauczania w 

szkołe średniej należy mówić z pew- 

nemi komentarzami i zastrzeżeniami: 

istnieje dotychczas jakiś stan płynny: 

rok rocznie zmieniają się w każdej 

szkołe nauczyciele, podręczniki, meto- 

dy nauczania. 

Właśnie ten „kinematograiiczny“ 

stosunek do zagadnień nauczania i wy 

chowania w szkole średniej, stanow- 

czo musi być zlikwidowany. 

Dość już eksperymentów, których 

ofiarą pada nasza młodzież; trzeba za- 

łożyć mocniejsze fundamenty! 

Ą więc zagadnienie programu nau- 

czania w nowej szkołe średniej staje 

się szczególnie aktualne. 

Przebudowa programu nauczania 

wogóle nie nałeży do zadań łatwych; 

szczególne zaś trudności nastręcza i 

będzie nastręczało ułożenie programu 

nauczania języka polskiego i literatury 

polskiej w szkole średniej. 

„Nowa szkoła będzie trzy 

stopnie: jako podstawę — szkołę pow- 

szechną, dalej — czteroklasowe liceum 

i wreszcie dwuklasowe gimnazjum. 

Na ostatnim roku każdego stopnia 

będzie się dokonywało „,zaokrąglenie“ 

wiedzy, a więc w ciągu całego kursu 
uczeń trzykrotnie będzie „„przerabiał* 

Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskie- 

goi t.p. 

jeżeli zaś obecnie uczeń gimnazjum 

ošmioklasowego nie wynosi ze szkoły 
dostatecznej znajomości naszej litera- 
tury, bo żaden nauczyciel .nie potrali 

ze średnio uzdolnioną kiasą przerobić 

zalecanego materjału, to cóż będzie 

wówczas, gdy wiele czasu będzie uży- 
to właśnie na owo „zaokrąglanie“ i 

„Pogtebianie“ wiedzy?.. 

Jest to zagadnienie, które może in- 
teresować przedewszystkiem specjali- 
stów. 

istnieje natomiast inna sprawa, któ- 

ra obchodzi szerszy ogół ludzi inteli- 
gentnych, — a mianowicie: jąki za- 

sób wiedzy z dziedziny języka i lite- 
ratury polskiej ma wynieść ze szkoły 

średniej każdy maturzysta? 

" Dziś przeciętny maturzysta bez 

błędów ortograficznych pisać nie po- 

trafi, o literaturze polskiej ma pojęcie 

    

  

na została przy- 

miała 

2. Otwarta od g. 9 do 4. Tełefony: 

szkole średniej 
dość ograniczone, choć sąd o niej — 

zdecydowanie ujemny — gotów wypo- 

wiadać z całem przekonaniem. 

Szczególnie do poezji współczesny 

maturzysta czuje niekłamany wstręt... 

Rzadko, bardzo rzadko, wydaje szko 

ła średnia ucznia, dobrze przygotowa- 

nego z polskiego; jeszcze rzadziej spo 

tyka się nauczyciel — polonista (su- 

mienny i głęboko myślący), któryby 

był zadowolony z wyników swej pracy. 

Dziwną i trudną rolę polonisty w 

szkole średniej doskonale ujął w paru 
słowach p. Kazimierz Lisowski, kre- 

ślący w „Wiad. Lit." (Nr. 14) „Wy- 

znania polonisty. 

— „Polonista jest w tem szczegól- 

nem położeniu, że przy minimum wia- 

domości, jakie w porównaniu z innymi 

kolegami, wtłacza w głowy młodzieży, 

ma maximum możliwości i obowiąz- 

ków oddziaływania wychowawczego 

we wszystkich dziedzinach”... 

Czego właściwie powienien poloni- 

sta nauczyć młodzież? 
Przedewszystkiem — poprawnego 

wysławiania się w języku ojczystym 

(Tu polonista spotyka się z dwiema 

przeszkodami w postaci przeładowa- 

nych klas i ujemnego oddziaływania ro 

dzin, uprawiających, jak u nas w Wil- 

nie, niechlujną polszczyznę). 

=* Dalej — znajomości gramatyki pol- 

skiej, co ma ułatwić przyswajanie ję- 

zyków obcych i umiejętności zasad or- 

tograiji i interpunkcji. (Przeszkody: 

straszliwy Szober i znów te liczne kla- 

sy, utrudniające nauczycielowi pozna- 

nie każdego dziecka). 

Wreszcie — znajomości literatury 

polskiej i w ogólnym zarysie 
europejskiej, oraz umiejętności oceny 

dzieł literackich. : 
Wspomniany p. Lisowski zastana- 

wia się w swych „wyznaniach” wła- 

śnie nad tą dziedziną nauczania pol- 

skiego w szkole średniej. 

Słusznie wskazuje na szkodliwość 

zbyt szczegółowej analizy dzieł poety - 

ckich, która sprawia, iż dzieci nabiera- 

ją wstrętu do prawdziwych arcydzieł 

nawet.. 

Słusznie również zaznacza, iż mło- 

dzież współczesna nie może tak reago- 

wać na poezję romantyczną ta, jak rea- 

gowały poprzednie pokolenia, że niezbę 

dne jest wprowadzenie do programów 

współczesnych dzieł literackich, ale 

całkiem nieoczekiwanie pragnie roz- 

szerzyć zakres oddziaływania poloni- 

sty na młodzież, wkładając na niego 

obowiązki uświadamiania seksualnego. 

Domaga się więc autor wprowadze 

nia do programu szkolnego „Dziejów 

grzechu, marzy o „przedyskutowaniu 

poglądów Forela i jego kontynuato- 

rów  Lindseya i Russela", i pragnie 

aby — „nowa , żywa szkoła, a w niej 
żywa polonistyka wykuwała się przy 

współudziale opinji całego inteligentne 

go ogółu”. 
Tych pięknych marzeń polonisty 

nie można traktować poważnie, ale jed 

no jest w nich godne podkreślenia: 

szczery wyraz rozterki, którą przeżywa 

nauczyciel-polonista w obecnej szkole, 

oraz świadomość specjalnych zadań, 

spadających na niego. 

| rzeczywiście: ministerjalne instruk 

cje metodycznie wkładają na poloni- 
stę wiełkie obowiązki i robią z niego 
niemal centralną postać w gronie nau- 

czycielskiem. 

Nie trzeba zaznaczać, iż tylko nie- 
liczne jednostki mogą sprostać swym 

odpowiedzialnym zadaniom. 

Dlatego też w związku z opraco- 

waniem nowych programów języka pol 

skiego w szkole średniej, konieczne 

jest ustalenie nowych form kształcenia 

nauczycieli — polonistów. 

Z uniwersytetów wynoszą  poloni- 

ści odrobinę formalnej wiedzy i poza- 

tem nic. ; 

Jakie kwalifikacje oprócz dypłomu 
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Tow, Księgarni Koi, „Ruch”, 

| PSDZRS PRZ ZA RIDE ZYORE SA W ZATZBFEMZ Z? WATEK МОЫО ЧГ IE RDA GK VO TZRZZĄ ORKA DE RE OCE DZIA 0 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaitowy na stronje 2-ej i 3.ej gr, 40, Za ieksiem 15 gr, Komunikaty, oraz 
nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej 
Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe j tabelaryczne o 50 proc, drożej, Admigjstracja uje przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnje, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 
  

francja į Anolja wobec bloku naddunajskiogo 
PARYŻ, (Pat). W przededniu 

rozmów — francusko - angielskich 
stanowisko obu państw w Spra- 
wie bloku naddunajskiego da się 
sformułować następująco: 

Francja jest za finansową 
akcją pomocniczą dla państw 
naddunajskich przy zapewnieniu 
sobie odpowiednich gwarancyj 
oraz kontroli nad udzielanemi 
kredytami. Pomoc finansowa po- 
zwolić ma państwom nąddunaj- 
skim ną przeprowadzenie sanacji 

ciwko wszelkim wpływom z 
zewnątrz, mogącym doprowadzić 
do utracenia samodzielności po- 
Htycznej tych państw. 

Angija przyjęła wprawdzie 
przychyinie propozycję, stormu- 
łowaną w memorjale francuskim" 
wysuwa jednak zastrzeżenia na- 
tury zasadniczej. Sfery finansowe 
City, posiadające wielkie kredyty 
zamrożone w Europie Centrainej, 
są wyraźnie za udzieleniem po- 
mocy finansowej Austrji i Wę- 

ich waiaty oraz na odzyskanie grom, pomocy, któraby pozwo- 
równowagi budżetowej I gospo- 
darcze|. Francja występuje prze- 

liła odmrozić kapitały angielskie, 
inwestowane w tych krajach. 
  

STOSUNKI CELNE POLSKO - NIEMIECKIE 
WARSZAWA. PAT. — W chwili, gdy 

rząd niemiecki ujawnił zamiar  wpro- 

wadzenia swej nowej taryfy maksymalnej 
(Obertarii), w stosunku do Polski, rząd poł- 

ski nie omieszkał podkreślić, iż w takim wy- 

padku, zgodnie z obowiązującem w Polsce 
ustawodawstwem, zmuszony byłby cła mak- 

symałne stosować również do importu z Nie- 

miec. 

Rząd niemiecki wydał w dniu 14 marca 

1932 roku rozporządzenie, wprowadzające 
cła maksymalne na te towary pochodzenia 

polskiego, które objęte były wydanemi w r. 
1925 zakazami i cłami bojowemi niemieckie- 

m1. 

W toku rozmów polsko-niemieckich, pro- 
wadzonych ostatnio w Warszawie, zostało u- 
zgodnione, że wobec zarządzeń rządu nie- 

mieckiego, rząd polski ze swej strony ogra- 
niczy stosowanie ceł maksymalnych jedynie 
ao towarów, objętych zakazami antyniemiec- 

kiemi, wydanemi w roku 1925, przyczem 
większa część tych zakazów zostanie praw- 

dopodobnie zniesiona. 

Na skutek powyższego, w dniu 1 kwiet- 

nia 1932 roku weszły w życie polskie cła ma 
ksymalne na te artykuły pochodzenia nie- 

mieckiego, które podlegają zakazom bojo- 

wym antyniemieckim. Oczywistem jest, że 

odpadnie konieczność stosowania tych ceł 

maksymalnych do importu z chwilą, gdy 

Niemcy zgodziłyby się na proponowane przez 

Volskę zaprzestanie wojny celnej w drodze 

zniesienia wszystkich wzajemnych zarządzeń 

bojowych. 

W (Częstochowie zabłysły żarówki 
14-DNIOWY ROŻEJM STRAJKOWY 

CZĘSTOCHOWA. PAT. — W sobotę 2 

kwietnia po raz pierwszy po dłuższej przer- 

wie wszystkie mieszkania i sklepy w mieś- 

cie były oświetlone elektrycznością. Zrzesze- 

nie konsumentów prądu elektrycznego— w- 

obec rozpoczęcia się pertraktacyj z zarzą- 
dem elektrowni, ogłosiło zawieszenie trwa- 

jącego od miesiąca strajku na przeciąg dni 
14-tu. Jednocześnie podano do wiadomości, 

że elektrownia zgodziła się na bezpłatne za- 

łożenie zdjętych liczników. W okresie 14- 

dniowym przedstawiciele zrzeszenia i elektro 

wni opracują wspólnie warunki, które będą 
następnie przedstawione do zatwierdzenia 
Ministerstwu Robót Publicznych, cełem po- 
czynienia zmian w obecnie obowiązujących 
uprawnieniach elektrowni. 

Zapowiedź dalszych represy| 
przeciwko Niemcom w Kłajpedzie 

BERLIN. PAT. — Z Kowna dono 
szą, że przewodniczący  dyrektorjatu 
kłajpedzkiego Stimajtis w rozmowie z 
dziennikarzami zapowiedział, że wła- 
dze litewskie nie poprzestaną na zw - 
sieniu ze służby 21 nauczycieli niemiec 
kich w Kłajpedzie, lecz zagrożą dymi 
sją pozostałym jeszcze nauczycielomi 
Niemcom, o ile ci w przepisanym ter- 
minie nie osiągną dokładnej znajc:u- 
ści języka litewskiego. 

W sprawie wyborów do sejmu kłaj 

Niema już sędziów w 

pedzkiego Stimajtis wypowiedział 512 
optymistycznie, zaznaczając, że lud- 
ność okręgu kłajpedzkiego niewątpli- 
wie przychylnie określi swój stosunek 
do Litwy podczas wyboraw. 

Biuro Woliia opatzus:2 wvnurzenia 
Stimajtisa komentarzem, w któr; m do- 
wodzi m. in., że żądani: znajomości 
języka litewskiego od urzędników kłaj- 
pedzkich, nie jest przewidziane w sia- 
tucie kłajpedzkim. 

Berlinie... 
ODRZUCENIE REWIZJI PROCESU JĄKUBOWSKIEGO 

BERLIN. (Pat). Sprawa niewinnia 
skazanego w Niemczech robotnika pol- 
skiego Jakubowskiego znalazła swój 
epilog w wyższym sądzie krajowym w 
Rostoku, który w ostatniej instancji od- 
rzucił wniosek prokuratury i obrony © 
rewizję procesu. 

Demokratyczna prasa niemiecka wy- 
rała zdziwienie z taklego onrotu spra- 

wy, przypominając, że już sąd karny 
w Neustrelitz uznał, iż z pośród 11 po- 
sziak przeciw Jakubowskiemu 8 naj 
ważniejszych okazało się bazpodstaw- 
nemi. Sprawa Jakubowskiego zakof- 
czyła się—]ak pisze.12-Uhr Biatt* — w 
sposób, „nie świadczący pochlebnie o 
niemiackiej sprawiedliwości". 

  

Kampanja wyborcza w Niemczech 
HINDENBURG OSKARŻA HITLERA 

BERLIN: PAT. — Organ narodowo 
socjalistyczny  „Volkischer Beobaci- 
ter“ przytacza dziš in extenso ulotkę, 
rozrzucaną przez samol tv, zaopatrzo* 
ną podpisem Hindenburga, nad mie|- 
scowością Landsberg nad Odrą. 

Ulotka oskarża Hitlera o prowadze 
nie tajnych rokowań z ambasadorem 
irancuskim w Berlinie w sprawie nie- 
przeciwstawiania się narodowych S0- 
cjalistów ewentualnemu siukowi Pa!ski 
na Prusy Wschodnie. „N- mcy wiejciż 

się na baczności — wywodzi ulotka. 
W tych dniach wezwano Hitlera, aby 
zwrócił się do młodzieży niemieckiej z 
weżwaniem przeciwdziałania niebezpie 
czeństwu,  zagrażającemu Prusom 
Wschodnim ze strony Polski. Pełno- 
mocnicy Hitlera na uniwersytecie w Ge 
tyndze wezwanie to odrzucili, oświad- 
czając, że mogłoby to zakłócić roko- 
wania, jakie przedstawiciele narodo- 
wych socjalistów prowadzą z Francją 
w Genewie“. 

TIESTO ISTAT 
powinien posiadač nauczycie|-—-polo- 

nista? 

Otóż poza poważną wiedzą  języ- 
koznawczą i historyczno-literacką, mu 
si polonista mieć nietylko wielkie za- 
miłowanie do swego przedmiófu, ale i 
zdolność do głębokiego i wnikliwego 
odczuwania dzieł literackich, musi sam 
bez zarzutu poprawnie wysławiać się 
po polsku i wreszcie — powinien do- 
brze, bardzo nawet dobrze orjentować 
się w dziejach kultury polskiej, ze 

szczególnem uwzględnieniem kultury 
t. zw. regjonalnej. 

Czy wiele mamy takich nauczycieli? 
I czy nie ten brak ludzi, mogących od- 
powiedzieć wymaganiom, sprawia, że 

przedmiot, który' w szkole powinien 

być najłatwiejszym i najciekawszym, 
jest zwykle trudny i nudny?.. 

Sprawa specjalnego kształcenia 

nauczycieli - polonistów — jest spra- 

wą pilną. W.. Charkiewicz. 

Bankierzy londyńscy zapatru- 
Ją się natomiast z większą re- 
zerwą na Sprawę pomocy dla 
Małej Ententy, a więc Czecho- 
słowacji, Jugosławii i Rumunji, 
które to państwą mają być wcie- 
ione do grupy naddunajskiej. 
Pozatem angielskie koła prze- 
mysłowe domagają się, aby 
wszelkie nowe kredyty dia kra- 
jów naddunajskich znalazły od- 
powlednią rekompensatę handlo- 
wą dla przemysłu angielskiego. 
Co się tyczy angielskiej opinii 
publicznej, to pozostaje ona 
dość obojętną dla francuskiego 
projektu federacji naddunajskiej. 

Potwierdza się wersja, że 
rząd angielski nie może powziąć 
zobowiązań przed wynikiem 
konferencji w Ottawie. Pozatem 
wysuwane Są obawy, Czy pro- 
Jekt francuski nie zmierza do 
powzięcia decyzji bez uprzed- 
nas porozumienia się z Niem- 
cami. 
EDTA RSS (DE RA RETOWDWS ZEORRZSDCDA 

Min. Zaleski wyjeżdza 
do Genewy 

WARSZAWA, (tel. wł.). Dowiadu- 
jemy się, że 7 lub 8 b. m. wyjeżdza 

do Genewy min. Zaleski w celu wzię- 

cia udziału w posiedzeniu Rady Ligi 
Nar. zwołanem na poniedziałek 10 b. 

m. W dniu tym Rada zapozna się z 
raportem ekspertów o sytuacji finan- 

sowej świata. 7 

Również 10 b. m. wznawia swe 
prace konferencja rozbrojeniowa. 

  

Walne zgromadzenie 
Т. N. S. Ww. 

WARSZAWA. PAT. — Walne zgio 
madzenie Towarzystwa Nauczycieli 
Szkół Wyższych rozpoczęło się ponty- 
tikalną mszą, celebrowaną przez J. ©. 
ks. biskupa Szlagowskiego, członka 
honorowego T. N. S$. W., w Katedrze 
św. Jana, przy licznej asyście ducho- 
wieństwa. 

Następnie w auli Uniwersytetu c- 
tworzył Zjazd prezes T-wa prof. dr. 
Sierpiński, wobec licznie zgromadzo- 
nych gości i przeszło 250 delegatów 
kół T-wa. Wśród gości zauważyliśmy 
ks. biskupa Szlagowskiego, naczelnika 
Gałeckiego, reprezentanta ministra W. 
R. iO.P., prezydenta miasta Słonim- 
skiego, naczelnika Góreckiego, repre- 
zentanta kuratora O. S. Warszawskie- 
go, przedstawicieli instytucyj nauko- 
wych, organizacyj nauczycielskich, ro- 
dzicielskich i społecznych. 

Imieniem Uniwersytetu Warszaw- 
skiego witał zjazd dziekan Mazurkie- 
wicz, imięniem Polskiej Akademji U- 
miejętności — prof. Morozewicz, imie- 
niem miasta — prezydent Słomiński, 
wreszcie imieniem ministra W. R i O. 
P. naczelnik Gałecki. W przemówieniu 
swem nacz. Gałecki zaznaczył, że zjaz 
dy Towarz. Nauczycieli Szkół Wyż- 
szych mają już wyrobioną tradycję i 
poruszane są na nich żywotne, aktual- 
ne sprawy, wrzynające się głęboko w 
całokształt szkolnictwa polskiego. Dla- 
tego też zjazdy te są bardzo cenne dla 
ministra i Ministerstwa, albowiem na 
nich ujawnia się opinja zbiorowa nau- 
czycielstwa szkół średnich w stosunku 
do zamierzeń Ministerstwa. Dla uspo- 
kojenia Ministerstwa, zatroskanego o 
swoją przyszłość w związku z realiza- 
cją nowych ustaw szkolnych, naczelnik 
Gałecki zapewnił, że Ministerstwo nie 
ma zamiaru w najbliższym czasie wpro 
wadzać przymusu nowej organizacji 
do szkolnictwa prywatnego, co zaś do 
nauczycielstwa szkół państwowych, to 
Ministerstwo opracowało plan reorga- 
nizacji szkolnictwa państwowego w ten 
sposób, by z tego powodu żaden nau- 
czyciel nie utracił podstawy bytu. — 
W końcu mówca wierząc, że jak zaw- 
sze, tak i teraz T. N. S. W.ustosunkuje 
się rzeczowo do zagadnień reformy, 
wezwał nauczycielstwo do współtwór- 
czej pracy w dziedzinie realizacji no- 
wej szkoły polskiej. 

Po tem przemówieniu rektor Grab- 
ski wygłosił referat pod tyt: „„Znacze- 
nie wychowawcze szkoły w związku z 
powszechnym kryzysem gospodar- 
czym*. Po odczycie wywiązała się dy- 
skusja, po której posiedzenie przedpo- 
łudniowe zamknięto. 

SILVA RERUM 
W 'ajnym Detektywie (Nr. 8), w 

strasznem pismie, pełnem krwi, jęków 
oiiar i szatańskiego śmiechu zwyrod- 
niałych złoczyńców, znajdujemy nastę- 
pujące ogłoszenie: 

  

Detektywów biuro informacyj- 
no-wywiadowcze przeprowadza: ob- 
serwacje. Poszukiwania. Kradzieże sy- 
stematyczne. Oszustwa i t. p. Dyskre- 
cja. Warszawa, Bracka 17. 

Czyż wobec istnienia takiego biura 
można narzekać na kryzys ekonomicz- 
ny? Dość zgłosić się do biura detekty- 
wów z prośbą, aby zechciało dokonać 
kilku oszustw i zorganizować  syste- 
matyczną kradzież na naszą korzyść, a 
będziemy bogaci i szczęśliwi. 

Są jednak ludzie, którzy w obec- 
nych czasach nie umieją dawać sobie 
rady. 

Kurjer Polski (90) na podstawie 
sprawozdań sekcji egzekucyjnej magi- 
stratu Warszawy podaje taką statysty- 
kę: 

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 
roku budżetowego 1931 — 32 ogłoszono już 
1,029 licytacyj, a sprzedaży dokonano w 580 
wypadkach na sumę 60.501 zł. W grę wcho 
dziły przeważnie b. drobne sumy. Na ogół- 
ną liczbę 847,270 zleceń egzekucyjnych, oko- 
ło 695 tys. zleceń stanowiły sumy do 50 zł. 

Magistrat osiąga drogą egzekucji prze- 
ciętnie około 2.000.000 zł. wpływów miesięcz 
nie. W r. 1930 — 31 ściągnięto przymuso- 
wo około 23,752,381. i 

Dwadzieścia kilka miljonów złotych, 
które powstały z drobnych kwot, ścią- 
gniętych przez sekwestratorów — oto 
zjawisko, które zmusza do zastano- 
wienia się. 

Ponieważ jednak każda myśl na- 
temat kryzysu jest przykra, lepiej się 
zastanowić nad innem zagadnieniem, 
np. czy strój narciarski obraża Pana 
boga? 

Właśnie na ten temat pisze Il. Ku- 
rjer Codzienny (Nr. 77): 

Parę dni temu w kościełe w Czarnym Du- 
najcu zdarzył się incydent na tle riarciarskie- 
go stroju pewnej sportsmenki, ściślej: na tle 
sportowych spodni... 

Oto na mszę św. przybyła p. K., nauczy- 
ciełka z z w noży ob. p z. 
ry zuj ni w - 
а&ьы”гитыжпртяь i wcale nie dziwił 
innych wiernych, przyzwyczajonych już do 
takiego ubioru kobiet. 

Ale zauważył narciarkę wikary, ks. B. 
Podszedł do niej podczas nabożeństwa, krzy 
cząc na cały kościół: 

„Bezwstydnico! Wynoś się z kościoła! *... 
P. K. opuściła kościół i wniosła naturalnie 

skargę do konsystorza, oraz do władz sądo- 
wych przeciw ks. B. za zniewagę miejsca, 
poświęconego służbie bożej. 

Czy ksiądz wikary miał rację, czy 
nie, niechaj powiedzą nasze narciarki! 

Lector. 

Posiedzenie klubu 
Narodowego 

WARSZAWA. (Tel. wł.) Na wczo- 
rajszem posiedzeniu parlamentarnego 
klubu narodowego, prez. prof. Rybar- 
ski wystąpił z omówieniem obecnej sy 
tuacji politycznej i finansowej państwa, 
poruszając stan bilansu handlowego i 
płatniczego, obiegu płatniczego i defi- 
cytu budżetowego. 

Prof. Rybarski wypowiedział się 
przeciwko nastrojom inflacyjnym, two- 
rzonym przez obóz socjalistyczny. 

W dyskusji poruszono nowozawartą 
umowę celną z Niemcami, oraz niesły- 
chaną decyzję Wysokiego Komisarza 
w Gdańsku hr. Graviny, sankcjonującą | 
szmugiel towarów gdańskich do Polski 

  

WYBÓR ZARZĄDZAJĄCEGO DJECE- 
ZJĄ PIŃSKĄ 

W dniu 31 marcą odbyło się ple- 

narne zebranie Kapituły katedralnej, 
na którem obrano wikarjuszem kapitul- 
nym djecezji pińskiej, czyłi zarządcą 
djecezji do czasu mianowania biskupa- | 
ordynarjusza, ks. dr. Witolda Iwickie- 
go, prałata Kapituły Katedralnej w Piń — 
sku. 3 

KONFERENCJA PRZED KONFERENCJĄ. © 

WARSZAWA. PAT. — W dniu wczoraj- 
szym odbyła się pod przewodnictwem p. wi- 
ceministra pracy i opieki społecznej Szubar- 
towicza konferencja, na której ustalono in- 
strukcje dla delegacji rządu polskiego na 16- 
tą międzynarodową konierencję pracy, roz- | 
poczynającą się 12 bm. w Genewie. W skład 
delegacji rządowej wchodzą m. in. dr. Sta- 
nisław Jurkiewicz, były minister pracy i wi- 
ceprezes Naczelnego Komitetu do Spraw Bez 
robocia jako przewodniczący, oraz pp. WY- 
słouch, Józef Zagrodzki, radca Charszowski, | 
radca dr. Fischlowitz, oraz radca Rosner—- | 
Z ramienia pracodawców udają się: dyrektor 
inż. Trepka, dyr. Jastrzębowski, dyr. Sągajl- 
ło, były minister Olszewski i były minister 

Szydłowski, z ramienia organizacyj robotni- 

czych i związków panowie: Szczucki, Jaku- | 
bowicz i Szurig. + T 
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Druga wojna światowa 
Fantazje dziennikarza amerykańskiego 

W piśmie nowojorskiem „The New 
Republic“, znany publicysta amerykań- 
ski Br. Bliven, ogłosił artykuł pt. ,„Dru- 
ga wojna światowa”. Fantastyczny о- 
braz przyszłej wojny światowej układa 
się pod piórem p. Bliven'a według pe- 
wnego szematu, w którym nietrudno 
wyodrębnić pierwiastki antagonizmu 
amerykańsko-japońskiego. 

Otóż, jak chce autor, dnia 23 maja 
* 1932 roku Liga Narodów decyduje się 
wreszcie na ogłoszenie bojkotu ekono- 
micznego przeciw Japonji. Po długich 
wahaniach, Stany Zjednoczone przy- 
stępują również do tej akcji i prez Hoo 
ver wygłasza orędzie w Kongresie, w 
myśl którego utrzymywanie stosunków 
handłowych i finansowych z Japonją 
zostaje wzbronione. Ogółne przeświad- 
czenie państw bojkotujących sprowa- 
dzało się do tego, iż Japonja ugnie się 
pod bojkotem. Tymczasem nastąpiło 
coś wręcz przeciwnego. Pierwsze dni 
bojkotu spowodowały w Japonji pani- 
kę, która ustąpiła jednak wkrótce miej- 
sca entuzjazmowi ogólnemu. Spostrze- 
żono, iż Japonja importuje tylko 25 
proc. produktów spożywczych, a bez 
rudy i węgla z zagranicy może się o- 
bejść dzięki Mandżurji i jej kopalniom 
oraz hutom w Japonii. 

BLOKADA PRZYCZYNĄ WOJNY. 

W celu obrony przed bojkotem za- 
prowadzono w Japonji system socjali- 
zmu państwowego. Wszystkie źródła, 

Środki i narzędzia produkcji zostały u- 
państwowione, wszystkie produkty ży- 
wnościowe i fabrykaty wydawane były 
odtąd na racje i na kartki. 

Ponieważ bojkot, jak się okazało, 
nie przyniósł decydujących rezultatów, 
a Japończycy nietylko owładnęli całą 

„ Mandžurją i Mongolją, lecz opanowali 
również wybrzeża chińskie od strony 
Pacyfiku, przeto mocarstwa Ligowe po 
stanowiły zastosować blokadę Japonii. 
W tym celu zmobilizowano całą flotę 
wojenną Stanów Zjednoczonych i Wiel 
kiej Brytanji. Wówczas Japonja wypo- 
wiedziała wojnę wszystkim państwom 
blokującym, z wyjątkiem Rosji. 

ODWET WE FRANCJI. 

Na początku r. 1933 przyszło do 
starcia zbrojnego. Poprzedziło je za- 
warcie przymierza sowiecko - japońs- 
skiego, które przeforsowali ostatecznie 
dyplomaci japońscy, posługując się w 
Moskwie znanym argumentem 0 ko- 
nieczności odparcia ataku imperjalis- 
tów europejskich zawczasu. W Niem- 
czech, gdzie hitlerowcy doszli tymcza- 
sem do władzy, rząd skorzystał z oka- 
zji i zawarł przymierze z Rosją i Japo- 
nią, w celu wzięcia odwetu we Fran- 
cji. W ten sposób doszedł do skutku 
zdumiewający aljans między komuni- 
stami rosyjskimi, militarystami japoń- 
skimi, oraz szowinistami niemieckimi. 

£ drugiej strony barjery nastąpiło 
rownież wypowiedzenie wojny. Fran- 

  

Z WIĘZIENIA 
dė sanatorjum 

W BOMBAJU 
wiedeńskiego 

i z powrotem 
Stolica  naddunajska gości obecnie w 

swych murach byłego prezydenta hinduskie- 
go Zgromadzenia Narodowego i zarazem 
b. burmistrza Bombaju Patel'a, wielkiego 
zwolennika Gandhiego, który bawił już raz 
w roku ubiegłym na kuracji w Austrji, wró- 
ciwszy w grudniu z powrotem do Indyj — 
gdzie w sześć dńi po swem przybyciu — zo 
stał przez władze angielskie aresztowany, po 
dobnie jak cały szereg przyjaciół wielkiego 
wodzą Hindusów. 

Podczas, gdy inni przywódcy ruchu po- 
wstańczego w Indjach siedzą po dziś dzień 
w więzieniach  Poony i Bombaju, został 
Patel z powodu złego stanu zdrowia wypu- 
szczony na wolność. Wyjechał on natych- 
miast po raz drugi do Wiednia. 

Cierpi on na ciężką chorobę żołądka i 
został ubiegłego roku poddany operacji w 
Wiedniu przez dwóch najznakomitszych pro 
iesorów, którzy jednakże, nie chcąc wziąć 
odpowiedzialności za wynik operacji, przy- 
wołali do konsyljum sześciu wybitnych le- 

karzy hinduskich, aby byli Świadkami tego 
trudnego zabiegu lekarskiego. 

Przyjaciele Patela, bawiący u jego boku 
byli jednakże jaknajlepszej myśli, gdyż ca- 
łą ludność hinduska modliła się owej. chwili 
za zdrowie swego przywódcy. Lekarze wie- 
deńscy nie zażądali za tę operację żadnego 
honorarjum, a Patel, uwolniony od swych 
cierpień, wrócił z powrotem do Indyj, aby 
w kilka dni potem znaleźć się... w więzieniu. 

Obecnie wraca wprost z tego więzienia 
do... sanatorjum wiedeńskiego, gdzie będzie 
leczyć się w dalszym ciągu ze swej choro- 
by. 

Patel nie chce udzielać dziennikarzom 
żadnych wywiadów. Wobec swego otocze- 
nia oświadcza tylko kategorycznie, że na- 
tychmiast po wyzdrowieniu swem wróci z 
powrotem do Indyj, aby w dalszym ciągu 
bronić sprawy narodowej, choć wie, że go 
ponownie wtrącą do więzienia, w którem— 
jak się wyraża — zakończy swe życie. 

Kio odziedziczy milion „Kodaka”? 
Król fotografji sędziwy  miljoner East- 

man, który — jak wiadomo — niedawno te 
mu popełnił samobójstwo, nie był nigdy żo- 
raty. . 

Q wielomiljonowy majątek jego rozgorza 
ła obecnie walka, która stanowi sensację, — 
niemniejszą od porwania synka Lindbergha. 

Eastman był dziwakiem, można się więc 
spodziewać, że testament jego, który jeszcze 
nie został opublikowany, zawierać będzie nie 
spodzianki. 

Normalnie jednak majątek ten przypaść 
powinien * bliższym i dalszym krewnym 
zmarłego. ь 

Do dniadzisiejszego krewnych takich zgło 
siło się już paręset. Odrazu wszyscy ludzie 
nazwiskiem Eastman poczuli się spowinowa 
ceni z królem kodaku i zgłosili swe pre- 
tensje do spadku. 

Sąd będzie więc miał niełatwą sprawę z 
zakwalifikowaniem uprawnionych i odrzu- 
ceniem tych, którzy pokrewieństwa swego 
dowieść nie potrafią. 

Największe szanse, jak naogół twierdzą, 
odziedziczenia majątku, posiada pewien u- 
rzędnik policji, AHred Eastman, który urodził 

się w tem samem mieście, co i zmarły król 
fotografji, a nadomiar posiada jeszcze tak 
cenny dokument, jak wspólne zdjęcie swego 
ojca z miljonerem Eastmanem. 

Wielu konkurentom spodobał się ten po- 
mysł z fotografiją i zapomocą bardzo u- 
danego fotomontażu, zaczęto robić zdjęcia , 
przedstawiające magnata w rozmaitych fa- 
zach jego życia obok domniemanych oj- 
ców, braci i sióstr pretendentów do spadku. 
Podstęp został jednak wykryty. 

Są tacy, co twierdzą, że wszystkie te u- 
siłowania krewnych spełzną na niczem, gdyż 
Eastman, który w ciągu ostatnich lat oddal 
połowę swego majątku na cele naukowe i 
filantropijne, uczynił, zresztą to samo, nie 
wiele licząc się z rozczarowaniem krewnych 
— których nigdy nie miał. 

KTO WYGRAŁ? 
WARSZAWA. (Pat). W 18 tym dniu 

ciągnienia 5 klasy 24 Polskiej Państwo- 
wej Loter]i Kiasowej główniajsze wy- 
grane padły na Nr. Nr.: 150 tysięcy zło- 
tysh—8.982, 5 tysięcy złotych—134,278. 

cja i jej aljanci utworzyły front prze- 
ciw Niemcom, Austrji, Węgrom, Rosji. 
Włochy, wbrew oczekiwaniom, nie za- 
ięły stanowiska, wyczekując, zgodnie 
ze swą taktyką, rozwoju wypadków. 
Anglicy i Amerykanie zachowali neu- 
tralność w wojnie lądowej, ogranicza- 
jąc się do działań wojennych przeciw 
Japonii. ы 

SIEDMIOLETNIA ZAWIERUCHA. 

Przebieg wojny wedlug opisu Bli- 

ven'a, nie różni się od opisów znanych 

jachowców. Miasta zostały zbombar- 

dowane i wytrute gazami, cywilów po- 

legło znacznie więcej, niż żołnierzy. — 

Wojna trwała siedem lat zgórą i zakoń 

czyła się szeregiem rewolucyj, z któ- 

rych pierwsza obaliła rząd w Niem- 

czech, później zaś przyszła kolej na 

Austrję, Węgry, Japonię, Italję etc-—. 

Dopiero w r. 1940 podpisano konwen- 

cję paryską o zawarciu pokoju. 
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Katastrofa parowca „Cieszyn“ 
Wzburzone morze i mgła utrudniają akcję ratowniczą 

HELSINGFORS. (Pat), Parowiec „Cie- 
szyn* w piątek wieczarem o godz. 10 ej 
na wysokości Hangoe najechał na ska- 

łę podwodną. Wypadek zdarzył się w 

czasie gęstej mgły. „Cieszyn* rozesłał 
radjosygnały, wzywające pomocy. 

Ka miejsce wypadku wyruszył ła: 
macz lodów „Sampo“ oraz statak ra- 
towniczy „Protektor“. 

  

HELSINGFORS, (Pat). Morza w oko- 
licach, gdzie znajdują się skały pod- 
wodne, na których osiadł „Cieszyn“ 
Jest wzburzone. ce może utrudnić akcję 

ratunkową. Z Abo wyruszył parowiec 
ratunkowy w odpowiedzi na sygnały 
5. 0. 5. 

HELSINGFORS. (Pat). 
agencja telegraficzna donosi, 

Finlandzka 
12 „Cie- 

Eksportacja zwłok Ś. p. F. Sokala 
GENEWA. PAT. — W sobotę od- 

było się wyprowadzenie zwłok š. p. 
ministra Sokala z gmachu delegacji 
polskiej na dworzec, skąd nastąpi prze 
wiezienie zwłok do Warszawy. 

W obrzędach religijnych wzięli u- 

10.000 ludzi bez 

dział przedstawiciele rządu, świata dy- 
plomatycznego i politycznego Genewy 
oraz szerokie koła genewskie, wśród 
których zmarły cieszył się wielką po- 
pularnością i szacunkiem, oraz kolonja 
polska w Genewie. 

  

dachu nad głową 
OSUNIĘCIE GRUNTU POD WSIĄ SAN-STEFANO 

RZYM. PAT. — Wioska San Stefano w 

odległości 24 klm Od Fresinione, pobudowana 
na gruntach, pochodzących z czasów rzym- 

skich, zaczęła obsuwać się wraz z terenem, 

na którym się wznosiła, z powodu podmycia 

skał przez wodę. 10 domów zawaliło się. — 

Ludność, licząca około 10 tysięcy osób, 

schroniła się w okolicznych wioskach. 

RZYM. PAT. — Władze prowadzą ener- 

giczną ewakuację miasteczka Villa Santo 

Stefano w prowincji Fresinione, liczącego 7 

tysięcy mieszkańców, zagrożonego zapada- 

niem się podziemnych sklepień i pieczar, nad 

któremi zbudowano domy. Ewakuacja trwa 
bez przerwy również i w nocy, przy świetle 
pochodni. Dotychczas ofiar w ludziach nie 

było. 

PROCES JUDY SZTERNA 
rozpocznie się w pon'edziałek 

MOSKWA. PAT. — śledztwo w 
sprawie zamachu Sterna i Wasiljewa 
przeciwko radcy atmbasady  niemiec- 
kiej w Moskwie von Twardowsky'emu 

zostało ukończone. Proces rozpocznie 
się przed najwyższym trybunałem woj- 
skowym 4 kwietnia. 

UROCZYSTY OBCHOD 

powstania wielkanocnego w Irlandi 
DUBLIN, PAT. — We wszystkich 

znaczniejszych ośrodkach Wolnego 
Państwa odbyły się imponujące uroczy 
stości, związane z 16-tą rocznicą pow- 
stania wielkanocnego w roku 1916.— 
W Dublinie utworzył się pochód z od- 
działem irlandzkiej armji republikań- 

skiej na czele, który wyruszył w kie- 
sunku cmentarza w celu złożenia hoł- 
du pamięci poległych uczestników po- 
wstania. W Belfaście i 6-ciu hrabst- 
wach północnych, obchody były zaka- 
zane, Miały one tam charakter cichyci 
zebrań na cmentarzach. 

BEZROBOCIE W CZECHACH 
PRAGA. PAT. — W ciągu lutego bezro- 

bocie w Czechosłowacji wzrosło o 50 tysięcy 

osób, do globalnej sumy 630 tysięcy osób. 

  

Spółka z ogr. odp. 

  

W tym samym czasie roku ubiegłego wzrost 

bezrobocia wyniósł 30 tysięcy osób, a w ro- 
ku 1930 12 tysięcy. 
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Przybyli również liczni delegaci Li- 
gi Narodów z delegatem japońskim 
Sato na czele, oraz cały korpus dyplo- 
matyczny, akredytowany stale przy 
Lidze Narodów. Obrzędy żałobne roz- 
poczęły się modłami pastora, poczem 
zastępca sekretarza generalnego Ligi 
wygłosił przemówienie. Przypomniał 
on rolę ministra Sokala w poszczegól- 
nych organizacjach Ligi Narodów, pod 
kreślając, że nazwisko zmarłego pozo- 
stanie nazawsze związane z wnios- 
kiem polskim, złożonym w Lidze w r. 
1927, otwierającym drogę paktowi 
Kelloga. 

Następnie przemawiali prezes Ra- 
dy Administracyjnej Międzynarodowe- 
go Biura Pracy Mahain, oraz dyrektor 
tegoż biura Thomas, którzy z wielkiem 
wzrtiszeniem omówili działalność i za- 
sługi ministra Sokala dla międzynaro- 
dowej organizacji pracy na terenie Ge 
newy, w której działał zmarły nieprze: 
wanie przez 12 lat. Prezes Mahain pod 
kreślił sympatję, jaką minister Sokal 
zapewnił we wszystkich kołach genew- 
skich sobie i dla swej ojczyzny, któ- 
rej służył z takiem oddaniem. Podniósł 
wierność, z jaką zmarły mimo donio- 
słej misji politycznej, powierzonej mu 
przez rząd polski, pracował także dia 
międzynarodowej organizacji pracy i 
to aż do zupełnego wyczerpania sił. 
Mówca porównał śmierć ministra So- 
kala do śmierci żołnierza na posterun- 
ku. Przemawiał dalej minister Modze- 
lewski, długoletni współpracownik mi- 
nistra Sokala, który podkreślił opiekę, 
jaką zmarły otaczał kolonię polsk; na 
terenie Genewy, oraz wielkie zasługi 
dla sprawy polskiej na terenie Ligi Na- 
rodów. 

Po ministrze Modzelewskim prze- 
mawiał radca Gwiazdowski, dziękując 
wszystkim, którzy oddali ostatni hołd 
pamięci ministra Sokala i 
zmarłego jako najstarszy jego współ- 
pracownik imieniem delegacji polskiej 
i Polaków genewskich. Po przemówie- 
niach wyruszył kondukt pogrzebowy 
na dworzec. 

Za konduktem jechały trzy wozy z | 
wieńcami. Wagon ze zwłokami ś. p. 
ministra Sokala odjedzie z Genewy w 
niedzielę i przybędzie do Warszawy w 
poniedziałek wieczorem. 

żegnając ! 

szyn* doznał poważnych uszkodzeń. 
Morze jest bardzo wzburzone, co nie 
pozwoliło na opuszczenie łodzi ratun- 
kowych. Łamacz łodów ma się znajdo- 
wać w pobiiżu, ala gęsta mgła utrud- 
nia akcię ratunkową. Agencja potwier- 
dza wiadomsść o wyruszeniu parowca 
ratunkowego z Abo. 

HELSINKI. (Pat). Burza eraz ogólne 
niepomyślne warunki atmosferyczne £ 

lody nie pozwoliły dotychczas lodeła- 

maczowi „Sampo“ oraz statkowi ratow- 

niczemu „Protektor* dotrzeć do parow- 
ca „Cieszyn“, ani tez określić miejsca, 

w którem „Cieszyn* ułegł katastrofie. 

Poselstwo polskie w Finiandj! zabiega 

usiinie o użycie wszelkich możliwych 

Środków, w celu niesienia pemocy „Cie' 

szynowi*. Fińskie władze morskie czy- 

nią wszyst<o, co jest w ich mocy, aby 
uratować słatek oraz jego załogę. 

HELSINKI. (Pat). Dziś c godz. Tej 
rano statek „Ciaszyn* nadał radjedepe- 
szę następującej treści: 

„W odległości półtorej mili na za- 
chód ad Utca osiadłem na skainym 
gruncie. Dna statku zerwana. Proszę © 

pomoc. 15 judzi załogi znajduje się na 
wyspach, reszta—na pokładzie. Maszy- 

ny : akumulatory były całą nec pod 
wodą, wskutek czego radjo było nie- 
czynne. Obecnie jest naprawiona". 

Łodełamacz „Santo* mełduje mniej- 
szą siłę wiatru oraz że wyruszy na 

miejsce wypadku, skoro tylko powie- 
trze będzie przejrzystsze i lepsza po: 

a. 
SO ELSINGFORS. (Pat). Cała załoga i 
pasażerowie okrętu „Cieszyn“ znajdują 
się już pcza niabezpieczeństwem. 

HELSINGFORS. (Pat). Na statku „Cie- 
szyn' pozostała jeszcze czwarta część 
załogi. Raszta znalazła schronienie na 
wyspie. Radjotelegram, nadany z Cie- 

szyna w południe, donosi, że maszyny 

zalane są wodą. 
PTE | 

NOWOOTWARTA 
SPÓŁDZIELNIA MEBLOWA 
RZEMIEŚLNIKÓW CHRZEŚCIJAN 

Wiins, ui. Trocka 9. 
Poleca Sz. Klijenteli własne wyroby 
meblowe po cenach niskich i na 

dogodaych warunkach. 

liki akla) 
Szwedzkiej Fabryki „„MUNKTELLS" 

po zniżonych cenach połeca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11 2. 

Mierniczy 
przysięgły Włodzimierz Boroaiacki 

%ilno, ul, Beliny 16, m 5, tel. 15-43. 
(obck mostu kolejowego). 

Konto czek. w P. K. O. Nr. 82008. 
Godz, przijęcia: cd 9—2 i 6—7. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 

i jelit przyjmuje ой 12 — 2 1 4—6. 
Kwlatowa 7, tei. 14 25, 

   
  

  

      
  

Diisiaj „Dzień dla bezrobotnych” kip żeton, ao jeddodniów albo bilet de 
„ teatru na Pohulance „UAE Diddy 

  

Z GAZET PARYSKICH 
TRUPY NA DNIESTRZE— KONKURS 

BLONDYNEK — NAPRZEKÓR 
KRYZYSOWI — ŚWIATŁO JEST 

OJCZYZNĄ. 

Wielu cudzoziemców pisuje książki 
entuzjastyczne o Sowietach. Robią 
tak jak Bernard Shaw, oglądający Ro- 
sję z okien wagonu, lub z wnętrza 
luksusowej czerwonej limuzyny. P. 
Geo London, współpracownik Journa- 
Fa, nie należy do takich. Opisuje, to, co 
widział, i wiele dzienników paryskich 
przedrukowuje jego wrażenia. Obser- 
wował on to, co się działo na granicy 
rumuńsko-rosyjskiej. Przekraczają ją 
wciąż nieszczęśliwi uchodźcy z Rosji, 
uciekający przed głodem i męką. 

— Oto, pisze p. London, pomiędzy 
zbiegami do Rumunji znajduje się pop. 
Młody i dzielny, wiejski pop. Leonid 
Czegonian. Był proboszczem małej 
wioski, zaraz na tamtym brzegu Dnie- 
stru. Ma żonę i czworo dzieci. 

— Nie mogliśmy wytrzymać dłu- 
żej — mówi pop. Pan wie dobrze, 
jak straszne są prześladowania du- 
chowieństwa w Sowietach. Duchow- 
ni, bez różnicy wyznania, to kontrre- 
wolucjoniści. Prześladuje się ich, wię 
zi, deportuje lub poprostu skazuje na 
śmierć. Dopóki istnieli „kułaki”, mógł 
się jeszcze duchowny jako tako z о- 

fiar utrzymać. Ale z chwilą, gdy ich 200 na 50 gramów, gdy do strachu rumuńskiego nadgranicznego pułku, 
wytępiono, gdy dokonała się ostate- dołączył się głód, — uciekłem do Ru dodaje: 
czna kolektywizacja wsi, gdy chłop, 
zamiast przy własnym stole, musi za- 
siadać w kolektywnych  stołowniach 
— zabrakło zupełnie chleba dla po- 
pa. Co począć gdy się ma dzieci? 
Duchowny: jest przecie wyjęty z pod 
prawa. Musiałem uciekać... I Bogu 
Najwyższemu dziękuję, że mi pozwo- 
lił przedostać się przez Dniestr... 

Gdybyż uciekali tylko popi... 
— Jak Się nazywacie? — zwra- 

ca się p. London do wysokiego i tę- 
giego młodzieńca, który nie wygląda 
więcej niż na lat 22. 

Tamten nazywa swe imię. Jest 
szeregowcem 225 pułku piechoty. Po 
chodzi z Łubniów. Zdezertował. Dla 
czego? 

— Ograbiono mi ojca. Zrabowa- 
no mu wszystko. Wywieziono go. 
Nie wiem, dokąd. Może na Sybir, 
gdzie zesłano tylu innych. Wówczas 
nie mogłem już służyć... 

— I tylko dlatego uciekłeś? 
‚ — Nie. Ogarnelo mię przeraże- 

nie. Miałem w kompanji przyjaciela, 
Syna kułaka. Któregoś dnia wywoła- 
no go z szeregów. Zabrano. Co się z 
nim stało, nikt się nie dowiedział. 
Przeraziłem się. Podobny los spotkał 
drugiego naszego kolegę. Wówczas 
zacząłem myśleć tyłko o ucieczce. A 
gdy nam zmniejszono rację mięsa z 

munji — i tu dopiero odetchnąłem. 
A pułkownik Popesku, komendant 

    Wiosna w Wilnie. 

— Pewnej nocy dwudziestu sześ- 
ciu mieszkańców rosyjskiej naddnie- 
strzańskiej wioski usiłowało przepły- 
nąć rzekę. Karabiny maszynowe ści- 
nały ich. Z dwudziestu sześciu do- 
brnęło do nas tylko czterech. 
dziestu dwóch ludzi postrzelanych 
znalazło śmierć w Dniestrze... 

z 4 

Maurice Dekobra siedzi w Berli- 
nie i pisuje stamtąd korespondencj 
do „Paris Soir“. Okazuje się że Bei-- 

lin żyje nietylko Hindenburgiem, "it- 
lerem i polityką. : 

— W „olbrzymim hallu hotelu 
Kaiserhof, gdzie jest sztab generalny 
Hitlera, ni stąd ni zowąd nieprzeliczo 
ny tłum młodych, pęknych, jasnowło- 
sych kobiet. Czy to jakaś delegacja? 
— Bynajmnej. To konkurs blondynek 
Wybory miss błondynki. Za storėu: 
siedzi jury: kika pań, 1ównież bt :- 
dynek. śród nich wyróżnia się us lą 
izłocistem uczesaniem panna von Klug, 
wnuczka znanego generała. Jest 
wybitną specjalistką, jeśli chodzi 
o ocenę i rozpoznanie, czy złote 
włosy kandydatek do nagrody są na- 
turalne, czy też osiągnęły swój kolor 
skutkiem starannych, trudnych do u- 
jawnienia, zabiegów kosmetycznych. 
—Rozpoczyna się defilada współza- 

Dwu-. 

wodniczek. Ach, możnaby napisać 
cały traktat o urodzie kobiet niemiec- 
kich, cały traktat o niezliczonych 
kombinacjach fryzury i najróżniej- 
szych odcieniach przepięknych, jas- 
nych włosów! Zwycięża nr. 16. Włosy 
złocisto - popielate. Otrzymuje ponęt 
ną nagrodę: engagement filmowe i na 
dodatek 500 marek. Ale zasługuje w 
całej pełni na to: jest idealnie piękna, 
idealnie młoda i świeża, i, ten nie- 
zwykły odcień jej włosów... 

* 

Dekobra zachwyca się pomysła- 
mi berlińczyków. Pocieszają isię i 
zabawiają. Malgrć la crise! Ale jego 
kolega po piórze z Le Petit Journal 
jest innego zdania. 

— Niemcy — powiada on — nie 
zastanawiają się wcale nad wydatkami 
Są rozrzutni, a kiedy nie mają pie- 
niędzy — pożyczają. A skoro poży- 
czają, to nie muszą być biedni, bie- 
dakom bowiem nikt nie pożyczy. Po- 
życza się tylko bogatym. I oto zda- 
rza się tak osobliwie, że bogaty dłuż 
nik rozjeżdża automobilem „podczas 
gdy jego niespłacony wierzyciel cho- 
dzi piechotą. | ten bogaty niemiecki 
dłużnik pozwala sobie w tej chwili na 
niesłychany zbytek: asygnuje dwana- 
ście miljonów subwencyj rządowych na 
utrzymanie opery w Berlinie — wów- 
czas gdy my, Francuzi, możemy sobie * 

pozwolić na subwencję zaledwie czte- 
romiljonową. 

Jednak — pociesza się rozgoryczo- 
ny dziennikarz paryski — wszystko 
ma swój kres. 

Kres taki z całą pewneścią spotkał 
już zimę. Wiosna zaczęła się niewąt- 
pliwie. Nawet w Wilnie. Cóż dopiero 
mówić o Paryżu! Tylko że tam za- 
chwycają się ludzie wiosną. W Wil- 
nie nie uważają jej nawet poeci. Za- 
jęci są „naszemi dziądami*. A w Pa- 
ryżu na jej cześć wypisują hymny tak 
solidni i rzeczowi ludzie jak dzienni- 
karze. 

P. Robert Kemp w Le Temps na- 
wołuje obywateli, aby wznieśli oczy do 
nieba, aby zwrócili je na świeżość do- 
okolnej zieleni. 

Te barwy młodociane i nieśmiałe, 
te barwy rajskie, jak na freskach Giot- 
ta. Ten połysk Sekwany, który jest bo- 
skiem widowiskiem. Drzewa, które 
drżą w powietrzu, pełnem młodego 
światła. Ta młoda, wiosenna šwiat- 
łość Paryża—to nasza ojczyzna. Prze- 
cie ojczyzną jest nietylko nasz dom, 
nasz krajobraz, nasz język... Ojczy- 
zną jest ta światłość, to — łumiere — 
która przesyca powietrze. Światłość 
jest ojczyzną naszych oczu. 

Jak przyjemnie jest móc tak sobie 
powiedzieć. dox. 
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LEON WYRWICZ 
Król humorystów polskich, najznakomit- 
szy monologista, wystąpi dziś w niedzie- 
lę 3-IV nieodwołalnie ostatnie 2 razy 
w „Lutni* po południu o godz. 4, po ce- 
nach zniżonych w rewji „Tęcza nad Wil- 
nem, oraz o 8,30 wieczorem w  rewji 
„Para da humoru“. Będzie to dla Wil- 
nian ostatnia sposobność ujrzenia znako- 
mitego artysty w jego nieporównanych 

kreacjach. 

Nasze dziady — familijne i społeczne, cy 
wilne i wojskowe, dziennikarsko-naukowo- 
literackie, już bezrobotne, zredukowane — i 
jeszcze nie!!! — Jednodniówka humorystycz 
na, wydana staraniem Wojewódzkiego Ko- 
mitetu do walki z bezrobociem. Cena 50 gr. 

Komitet do Walki z bezrobociem wpadł 
na szczęśliwą myśl, projektując wydanie jed- 
nodniówki i wogóle organizując całą akcję 

propagandy walki z bezrobociem — w spo- 
sób pełen tężyzny. 

Niezawodnie, bezrobocie jest straszną klę 
ską, ale od nas samych w znacznym stopniu 
zależy usunięcie tej klęski. Kto w poczuciu 
obywatelskiej odpowiedzialności, zdolny jest 
do złożenia większej pieniężnej ofiary na 
rzecz bezrobotnych, niech ją złoży; kto nie 
może się pozbyć egoistycznych uczuć, niech 
się zabawi godziwie, przyczyniając się jed- 
nocześnie do zwiększenia funduszu na bezro 
botnych. ‚ 

„Nasze dziady“ są taką rozrywką, na kto 
rą z czystem sumieniem może pozwolić so- 
bie każdy — i nietylko może, ale i powinien, 
bo tem samem ani się spostrzeże, jak zrobi 
dobry uczynek. 

Jednodniówka (niezwykle tania, jak na tak 
duży format) jest bardzo ciekawa, jako 
zwierciadło wileńskiego humoru, no i— prze- 
dewszystkiem — jako bardzo szczęśliwy t 
piękny popis red. Feliksa Dangla, który wy- 
kazał wiele twórczej inwencji, jako redaktor, 
literat i karykaturzysta. 

Ilustracje są prawdziwą ozdobą jedno- 
dniówki: pełne szczerego humoru, są bardzo 
dowcipne i odznaczają się šmialym  rysun- 
kiem. Wilno może być dumne z posiadania 
artysty o tak wybitnym talencie karykaturzy 
sty. 

"Tekst jednodniówki?.. Czy można stre- 
Szczač? 

Nech łaskawy czytelnik pośpieszy nabyć 
jednodniówkę, a dowie się o jej treści i przy 
czyni się do zwalczania bezrobocia. 

Co zaś do łaskawych czytelniczek, ich u- 
wadze można przedewszystkiem polecić do- 
skonały pod względem formy i dowcipu 
wiersz p.t. „Do matki — wilnianki'. 

Jednodniówka musi być wyczerpana w 
ciągu jednego dnia!... Postarajmy się więc o 
to!... 

Tak nam nakazuje obowiązek obywatel- 
ski, no i wierszowane aforyzmu, znajdujące 
się w jednodniówce. 

A więc: 
Masz na zbytki i łakocie -— 
Pomóż zwalczać bezrobocie!.. 

  

Grosz do grosza — będą krocie — 
Wnet zwalczymy bezrobocie!.. 

  

Wszystkich złączamy myślą pilną: 
Bezrobocia nie chce Wilno!.. 
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Radjopronuncjacja 
Jak się powinno wymawiać: Norma 

Szerer, czy Norma Shearer? Шегу — 
po fancusku, czy Ilery — po polsku: 
twardo na końcu, z akcentem we środ - 
ku? Albert Prejean czy Pre-je-an — 
po polsku? 

Żeby się upewnić, trzeba posłuchać 
radjorozmaitości. Trzeba posłuchać 
młodego, radjofonicznego głosu kobie- 
cego, który radjosłuchaczom tłumaczy 
programy kinowe. Że Norma Szerer 
slicznie tańczy, chociaż nie tańczy ni- 
gdy, że niezrównany Pre-je-an czaruje 
Pod dachami Paryża... 

Prosimy radjofoniczny głos, aby 
nam powiedział cokolwiek o S-h-a-k-e- 
S-p-e-a-r-e. Tak — literalnie.  (w.) 

RADOŚĆ ŻYCIA. 
traci wiele ludzi, których dręczą okro- 
pne bóle reumatyczne i nerwowe. Lecz 
niema powodu do rozpaczy, gdyż już 
wielu cierpiących odzyskało swe zdro- 
wie przy pomocy Togalu. Tabletki To- 
gal bowiem zwalczają te niedomaga- 
nia, wstrzymując nagromadzanie się 

asu moczowego, który, jak wiado- 
mo, jest przyczyną tych cierpień. Nie- 
szkodliwe dla serca, żołądka j innych 
organów,. Spróbujcie i przekonajcie się 
sami, lecz żądajcie we własnym intere 
Sie tylko oryginalnych tabletek Togal. 
Do nabycia we wszystkich aptekach. 

Pe W. Z. P. Z. A. I — 40/9 
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jntro 
Izydora 

spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 
z dnia 2 kwietnia 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 752. 

Temperatura średnia: +3. 

"Temperatura najwyższa: +7. 

"Temperatura najniższa: +1. 

Opad w mm: —. 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: pochmurno, mglisto. 

    

   
     

wsenód słońca g. 5.31 

Zachód słońca g. 1837 

  

NABOŻEŃSTWA 

— Za duszę Ś. p. ks. biskupa Ło- 
zińskiego. Nabożeństwo żałobne za du 
szę $. p. ks. biskupa Łozińskiego odbę- 
dzie się we wtorek w Bazylice o godz. 
9 i pół z rana. 

MIEJSKA 
— Wymówienia w magistracie. Z dniem 

1 kwietnia otrzymałb wymówienia pracy kil- 
kudziesięciu pracowników miejskich, zatrud- 
nionych przeważnie w wydziale egzekucyj- 
nym. Redukcje dotknęły niemniej i inne wy- 
działy i dotyczyły przeważnie pracowników 
kontraktowych. Wymówienia w wydziale 
egzekucyjnym mają charakter warunkowy, 
gdyż są Ściśle związane z oczekiwanem od- 
wołaniem zarządzenia o przejściu egzekucji 
do władz skarbowych. Jeśli jednak egzeku- 
cje podatkowe zostaną magistratowi odebra- 
ne, wymówienia staną się ważne. 

— Wilja częściowo ruszyła. Wczo- 
raj około godziny 2 p. p. ruszyły lody, 
pokrywające Wilję od ulicy Zygiaun- 
towskiej poza most Zwierzyniecki. 

Moment ruszania lodów koło mostu 
Zielonego obserwowały tłumy cieka- 
wych. 

Od strony Antokola, gdzie lód jesz- 
cze częściowo stoi, raz po raz urywają 
się kawałki kry, która coraz gęściej 
poczyna pokrywać całą rzekę, ©» na- 
1azie nie grozi żadnem niebezpi:: zeń- 
stwern. 

Niemniej jednak władze administra- 
cyjne i wojskowe są przygotowane, 
by w razie alarmu natychmiast wyru- 
szyć na zagrożony odcinek. W chwali 
ruszenia lodów, woda na Wilji cokol- 
wiek podniosła się. Przybór wody na- 
stępuje jednak bardzo powoli. 

Znaczniejsze podniesienie * się po- 
ziomu nastąpi dopiero po ruszeniu i>- 
dów na prowincji, przy jednoczesnem 
stałem podnoszeniu się temperatury. 

— Skomasowane urzędy miejskie. Jak za- 
powiadaliśmy, wydział miejskiej opieki spo- 
łecznej został włączony do sekcji zdrowia i 
zajmie nowy lokal po wydziale kanalizacyj 
nym. : 

Przewidziane są dalsze komasacje innych 
urzędów magistrackich. 

— Bezrobotni przed województwem. — 
Wczoraj w południe przed gmachem urzędu 
wojewódzkiego zgromadziła się większa ilość 
bezrobotnych, pozbawionych zasiłków. Po 
wysłaniu delegacji do opieki społecznej, ze- 
brani zostali przez policję usunięci z placu. 

— Wolne lokale mieszkaniowe. Obecnie 

na terenie miasta mamy kilkaset wolnych 

mieszkań, na które mimo znacznej obniżki 

komornego, niema amatorów. Są to przewa- 

żnie lokale większe, od 4 do 7 pokoi, za któ- 

re właściciele domów żądają 100—220 zi. 

Nabywanie tych mieszkań nietyle odstra- 

szą komorne, ile różne dodatkowe koszta, 

przewidziane przy utrzymaniu tych lokali. — 
Niektórzy właściciele domów, zdając sobie 
sprawę, że w obecnej sytuacji nie zdołają 
odnająć posiadanych lokali, parcelują je na 
mieszkania 2 i 3 pokojowe. 

— Wiosenny pobór. W dniach 4, 5 i 6 
bm. nastąpi wcielenie do szeregów poboro- 
wych rocznika 1910, zakwalifikowanych 340 piechoty. Ę 

  

AKADEMICKA 
—Zarząd Koła Legjonu Młodych podaje 

4o wiadomości swych członków, że walne 
zebranie Koła odbędzie się dnia 10 kwietnia 
br. o godzinie 12-tej w pierwszym terminie 
i 12%, w drugim, w lokalu „Legjonu Mio- 
dych", ul. Królewska. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Posiedzenie T.wa Pedjatrycznego. — 

Dnia 5 kwietnia br. o godzinie 20-tej w lo- 
kalu Kliniki Dziecięcej U. S. B. na Antokolu 
odbędzie się posiedzenie T-wa Pedjatryczne- 
go. Porządek dzienny: 1) Odczytanie proto- 
kułu poprzedniego posiedzenia. 2) Pokazy 
chorych. 3) Dr. Łukowski L. Wylew krwawy 
do mózgu po urazie (omówienie przypadku). 
4) Dr. Zienkiewicz J. O gruźliczem zapaleniu 
opon mózgowych na podstawie materjału 
Kliniki Dziecięcej U. S. B. 5) Wolne wnioski. 

— Studjum Akcji Katolickiej wznawia 
cykl odczytów niedzielnych w sali Śniadec- 
kich U. S. B. za tydzień z dniem 10 kwietnia 
referatem p. prof. Marjana Massoniusa pt 
„Encykliki Papieskie o Wychowaniu“. 

5 RÓŻNE 
— Kto dziś hula na Pohulance. Zespoły 

obu teatrów, wileńscy rewellersy, śpiewaczki 
i pianiści, studenci i literaci, robotni i bez- 
robetni, kukły potwornych rozmiarów i mo- 
dele pomnikowe, dygnitarze i patałachy, na- 
si wielcy i mali, kawalery, kawalerzyści i 
kawalarze, słowem naszem dziady, baby i 
dziatki. Wszyscy nastawią mniej i więcej 
cenne głowy pod nieubłagany miecz ciętej, 
acz niewinnej satyry. Zobaczyć nasze gło- 
wy miasta, głowy społeczeństwa, głowy bez 
robocia i głowy domów w rozmiarach balo- 
nów rozdymanych, aż do pęknięcia ze śmie- 
chu — na to nie często możemy sobie po- 
zwolić i to jeszcze za Śmiesznie niską ce- 
nę biletu od 30 groszydo4złotych. Nie mów 
„pośpiejem* bo biletów zostało już bardzo 
mało. Idź zaraz do kasy teatralnej i uraduj 

SZEOZWEO 

RONIKA 
siebie i rodzinę biletami na dzisiejszą bombę 
śmiechu p.t. „Nasze dziady”, która zacznie 
strzelać wieczorem o godzinie 8 w teatrze na 
Pohulance. 

— Kalendarzyk łowiecki na kwiecień — 
Na podstawie obowiązujących przepisów ło 
wieckich w kwietniu przypada na terenie 
całego państwa, oprócz województwa śłą- 
skiego, czas ochronny na następującą zwie- 
rzynę: i ptactwo: 

Łosie - byki, jełenie - kozły, daniele - 
rogacze, sarny - kozły, zające - szaraki i 
bielaki, niedźwiedzie, rysie, borsuki, wiewiór 
ki, cietrzewie, - kury (w województwach: 
wileńskiem, białostockiem, nowogródzkiem 
poleskiem i wołyńskiem), jarząbki, pardwy 
bażanty - koguty, kuropatwy, przepiórki, 
dropie, dzikie gołębie, drozdy, kwiczoły, pa- 
szkoty, dzikie indyki, - samce, ptaki kruko- 
wate i drapieżne, z wyjątkiem jastrzębi - 
gołębiarzy, krogulców, wron i srok, oraz 
dzikie kaczki (samice i młode), i inne pta 
ctwo wodne i błotne. 

Z pośród zwierzyny i ptactwa, wzglę- 
dem których stosowane są czasy ochronne, 
w kwietniu wolno polować na: głuszce - 
koguty, cietrzewie - koguty, słonki, bataljo- 
ny, dzikie kaczory, dzikie łabędzie, dzikie 
gęsie,, oraz dzikie indyki - samce. 

— Przemyt w marcu. Według zestawień 
w ubiegłym miesiącu na pograniczu polsko- 
litewskiem przytrzymano 68 przemytników, 
którym skonfiskowano 120 kg. sacharyny, 
145 klg. tytoniu pochodzenia litewskiego, 
większą ilość jedwabiu, koronek, sukna i in- 
nych cennych przedmiotów. 

Niezależnie od tego organa K. O. P. u- 
jawniły w tymże czasie 19 tajnych gorzelni 
samogonki, oraz dwa zakonspirowane war- 
sztaty falszywych 50-groszówek i lzłotowycii 
monet. 

— Ruch graniczny z Kowieńszczyzna W 

związku ze zbliżającym się sezonem wio 

nym już obecnie przystąpiono do wstępnych 

prac, dotyczących wydawania przepustek 

granicznych sezonowych rolnikom (Э Litwy. 

Zaznaczyć przytem trzeba, że t. zw. n.zły 

ruch na pograniczu polsko-litewskiem z każ 

dym rokiem znacznie wzrasta. I tak w 

roku przekroczyło granicę z Polski do L 

18.525 osób; w roku 1930 ilość przeksac 

jących wzrosła do 89.595 osób, zaś w 1931 

roku granicę przekroczyło z Polski 95.043 

rolników, z Litwy przybyło natomiast w tvm 

czasie do Polski 42.724 osoby. 

— Roczny biłans pracy K. O. P. Ze spo- 
rządzonego sprawozdania rocznego wynika, 
że mimo energicznego tępienia organizacyj 
wywrotowych, na pograniczu, przez organa 
K. O. P., akcja szpiegowska w porównaniu 
z latami poprzedniemi na pograniczu polsko- 
sowieckiem w 1931 roku wzrosła. Zlikwido- 
wano mianowicie o 14 afer więcej, niż w r. 

poprzednim, natomiast nie zanotowano ani 

jednego wypadku wtargniecia band dywer- 
syjnych na polski teren. Że sporządzonego 
sprawozdania dowiadujemy się, iż w 1931 
roku na pograniczu polsko-sowieckiem zli- 
kwidowano 48 większych afer iegowskich 
oraz aresztowano 143 wybitniejszy: i 
gów i łączników sowieckiej ofenzywy. Na- 
tomiast na pograniczu poisko-litewskiem zli- 
kwidowano w ciągu ub. roku 3 większe or- 
ganizacje szpiegowskie, przyczem ujęto 3 
szpiegów litewskich. Na temże pograniczu 
unieszkódliwiono i zlikwidowano 36 śzaiek 
kryminalnych i zbójeckich, oraz aresztov 
40 grożnych bandytów. Aktów dywersy 
sabotażowych zanotowano 14. Przemyim 
ujęto 397 z towarem wartości około 500: 
złotych. 

— Obroty w okresie przedświa- 
tecznym. Według informacyj, otrzyma- 
nych ze Stowarzyszenia Kupców i 
Przemysłowców Chrześcijan w Wilnie 
— ruch w handlu w okresie przedświą 
tecznym był bardzo słaby. Przede- 
wszystkiem należy zaznaczyć, że t. zw. 
okres przedświąteczny, w którym nor 
malnie są większe obroty, istnieje tyl- 
ko w niektórych branżach, jak winno- 
spożywcza, bławatna, galanteryjna i 
księgarska, inne / natomiast branże 
wzmożonego ruchu przedświąteczne- 
go prawie wcale nie odczuwają. Prze 
ciętna zniżka obrotów w tegorocznym 
okresie przedświątecznym w porówna- 
niu z okresem zeszłorocznym wynosi 
od 30 do 50 proc. we wszystkich bran 
żach, w których normalnie t. zw. o- 
kres przedświąteczny istnieje. 

Jest to też dla dzisiejszych cza - 
sów zjawisko charakterystyczne, że 
głównie sprzedawane są towary tańsze 
natomiast zbyt towarów droższych — 
zwłaszcza luksusowych, — jest mini- 
malny. W czasach pod względem go- 
spodarczym lepszych, zwykle okres 
przedświąteczny trwa mniej więcej 2 
tygodnie, w roku bieżącym większy 
ruch był tylko w ciągu ostatnich pa- 
ru dni, poprzedzających święta, — W 
niektórych branżach, jak np. w bran- 
ży bławatnej, miesiąc luty był nawet 
lepszy, niż marzec. 

— Pogotowie powodziowe na kolei. W 
związku z okresem wiosennym i uzasadnio- 
ną obawą wylewu rzek, władze kolejowe za- 
rządziły specjalne pogotowia, które będą czu 
wały nad utrzymaniem normalnego ruchu 
pociągów w okresie wylewów, a ponadto są 
obowiązane do współdziałania z miejscowe- 
mi komitetami powodziowemi na wypadek 
grożącego niebezpieczeństwa. 

— 0 malwersacjach w Związku 
Kupców żydowskich. Afera kierownika 
Zw. Kupców żydowskich ]. Lewi, za- 
tacza coraz szersze kręgi. 

Okazuje się bowiem, że Lewi, zban 
krutowany kupiec wileński, otrzymał 
posadę w związku dzięki poparciu ko- 
legów, którzy w liczbie około 200 pod- 
pisali jego prośbę do związku. 

; Będąc w stałym kontakcie z kupca- 
mi, Lewi zdołał ich przekonać, że 
może podjąć się załatwiania różnych 
spraw w urzędach, skarbowych i że in- 
terwencje jego odniosą większy sku- 
tek, niż starania samych zainteresowa- 
nych. Urządzał się on przytem w taki 
sposób, je robił wrażenie występujące- 
go w imieniu związku. 

Interesanci wierząc słowom kierow- 
nika biura, dawali mu pieniądze nie- 
tylko na kaszta kancelaryjne i opłaty 
stemplowe, lecz i ratówki podatkowe. 
Pieniądze te Lewi nie wpłacał natural- 
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nie do kas skarbowych, lecz je przy- 
właszczał. 

Afera wydała się w chwili, gdy 
płatnikom przypomniano potrzebę uisz- 
czenia należności podatkowych. 

Poszkodowani kupcy poczęli gre- 
mjalnie zgłaszać się do związku, żąda- 
jąc wyjaśnień i zwrotu wpłaconych 
sum. Lewi widząc, że sztuczki jego wy- 
szły na jaw, przyrzekał pospłacać po- 
szkodowanych, lecz związek sar 
wszedł w porozumienie z interwenjują- 
cymi i uregulował należności. 

Wobec tego, że Lewi wpłacił zaraz 
po tem część pobranych nieprawnie 
pieniędzy, wystawiając jednocześnie 
zobowiązanie na resztę, zwolniono go 
jedynie z posady, nie wyciągając in- 
nych konsekwencyj. 

— Ze stałej wystawy sztuki. W tych 
dniach została otwarta Wystawa Obrazów 
Motywów Wileńskich, w lokału Biura Podró- 
ży Wagons-Lits-Cook, Mickiewicza 6. Wy- 
stawa ta jest tem więcej godna uwagi, po- 
nieważ obejmuje ona wszystkie kierunki 
współczesnego malarstwa, wyrażającego się 
wyłącznie w motywach wileńskich. W wysta 
wie biorą udział artyści-malarze: K. Adam- 
ska-Rouba, W. Dawidowski, M. Duniec, w. 
Dunin-Marcinkiewicz, J. Horyd, L. Jedwabni- 
kowa, E. Karniejį, E. Kazimierski, M. Kule- 
sza, M. Leįbowski, T. Niesiolowski, J. Szer, 
K. Wróblewska, B. Zalkind i inni. Wejście 
30 gr., ujgowe 20 gr. Otwarta codziennie od 
10-tej rano. do 7-mej wiecz. 

TEATRY I MUZYKA 
— Ostatni występ Rewji Warszawskiej z 

udziałem Leona Wyrwicza — w Lutni. Dziś, 
w niedzielę, dnia 3 kwietnia o godz. 8,30 w. 
— odbędzie się ostatni występ gościnny do- 
skonałej rewji warszawskiej p. t. „Parada 

  

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE 
„Sprawa Moniki* — na Pohulance. 

Dziś, w niedzielę, dnia 3 kwietnia o godz. 4 
po poł. — jedyny raz jako popołudniówka da 
na będzie przez zespół Reduty niezwykła 
sztuka Szczepkowskiej p.t. „Sprawa Moniki", 
poruszająca ciekawe zagadnienia spraw ko- 
biecych. Ceny miejsc popołudniowe umożli- 
wią ujrzenie tego widowiska najszerszym 
warstwom społeczeństwa. 

— Rewja „Tęcza nad Wilnem* z Leonem 
Wyrwiczem w Lutni. Dziś, w niedzielę, dnia 
3 kwietnia, o godz. 4 po poł. po cenach zni- 
żonych ujrzymy ostatni raz jako popołud- 
niówkę dowcipną i wesołą rewię p.t. „Tęcza 
nad Wilnem '. 

— „Sprawa Moniki* — na Pohulance. W 
poniedziałek, dnia 4 kwietnia o godz. 8 w. 
— zespół Reduty daje po raz trzeci przedsta- 
wienie niezwykle interesującej sztuki femini- 
stycznej p.t. „Sprawa Moniki'. 

— Koncerty laureatów. Wilno będzie mia 
ło możność usłyszeni regu koncertów, po 
święconych twórczości Chopina, w wyko: 
niu laureatów  il-giego międzynarodow 
konkursu im. F. Chopina. 

Poczynając od niedzieli 10 kwietnia od- 
będą się w gmachu teatru miejskiego na Po- 
hulance — cztery recitale iartepianowe, z 
udziałem 9-ciu laureatów. W pierwszym kon 
cercie 100 b.m. wystąpią: Lily Herz, Kurt 
Engel i Juljan Karolyi. 

Na drugim koncercie 1i b.m. ukażą się: 
Imre Ungar i Zuzanna de Meyere. Trzeci 
koncert 12 b.m. — Abram Lufer i Leonid Sa- 
gałow. Czwarty i ostatni koncert 13 b,m, — 
eoodr Gutman i Emanuel Grosman. Sprze- 

daż biletów na wszystkie koncerty już się 
rozpoczęła w kasie zamawiań 11 — 9 wiecz. 
w teatrze „Lutnia“. й 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos: Wolne dusze. 

Holiywood: Jego maleńka. 

Casino: Kongres tańczy. 
Pan: Dzikie pola. 

Stylowy: Rozkosze gościnności. 

Światowid: Rozkosze gościnności. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Zbiegowisko komunistyczne. Wczoraj 

rano w rejonie ulicy Szeptyckiego poczęły 
zbierać się grupki żydowskiej młodzieży ko- 
munistycznej z zamiarem urządzenia ma- 
sówki. 

Przybyła w czas policja rozproszyła ze- 
branych, aresztując kilkanaście osób. Zatrzy- 
manych samochodem policyjnym przewiezio 
no do aresztu centralnego. 

— ZAMORDOWANE DZIECKO Ww 
KLOACE. W dniu 22 bm. został zna- 
leziony przez Franciszka Pawlukajtisa, 
na rynku łukiskim, w czasie wybiera- 
nia zawartości jamy kloacznej, trup 
noworodka płci męskiej w wieku na- 
razie nieustalonym. Szyja noworodka 
była okręcona szmatą — co świadczy, 
że noworodek był wpierw uduszony, a 
następnie wrzucony do jamy kloacznej. 
Trupa noworodka przesłano do kostni- 
cy Szpitała św. Jakóba do decyzji 
władz prokuratorskich. 

— W RODZINIE. Iselowi Sokolowskiemu 

(Krupnicza 6) skradziono z mieszkania bank 
not 100-dolarowy. O kradzież banknotu po- 
dejrzewaą domowników. 

‚ — Robota „pajęczarza”*. W dniu i bm. 
Libie Dryskin (Legjonowa 44) ze strychu 
wyniesiono bieliznę damską i męską, war- 
tości 400 zł. 

—Okradzione mieszkanie. Nieznani spraw 
cy, zapomocą dobranego klucza dostali się 
do mieszkania Włodzimierza Dziemidowa (ul. 
Portowa 23), skąd wynieśli garderobę mę- 

ską i damską, wartości 300 zł. 
— Zatrzymany na kradzieży. Na gorą- 

cym uczynku usiłowania kradzieży tektury 
ze stacji kolejowej Wilno, na szkodę Dy- 
rekcji P. K. P. został zatrzymany Antoni 
Przybylski (Słowiańska 1). 

— Podrzutek. Na zaułku Kiejdańskim о- 
koło domu Nr. 4 został znaleziony podrzu- 
tek płci męskiej w wieku około 2-ch miesię. 
cy, przy którym była kartka: „Polak, nieo- 
chrzczony*. Podrzutka umieszczono w Przy- 
tułku Dzieciątka Jezus. 

— BÓJKA NA ZABAWIE. We wsi Mich- 
niewicze pow. mołodeczańskiego, na zaba- 
wie tanecznej w domu A. Jacewicza, wynikła 
bójka. Jeden z uczestników ugodził piłą w 
szyję P. Hermana, który po pewnej chwili 
zamarł, wskutek przecięcia szy. W wyniku 
masakry zostali ciężko poranieni: Raban N., 

Wi. Smoleński i jego brat Piotr, oraz A. I- 
wacewicz. Bójkę zlikwidowała przybyła po- 
licja. Rannych przewieziono do szpitala. 

Przy słabem trawieniu,  małokrwistości, 
wychudnięciu, blednicy, chorobach gruczo- 
łów, wysypkach skórnych, i czyrakach, re- 
guluje naturalna woda gorzka Franciszka- 
Józeia tak ważną obecnie działalność. kiszek. 

    

       

  

  

  

Wziuszeni do głąbi serca licznie okazanemi nam wyrazami żalu i współczucia 
z powodu Śmierci syna i brata naszego 

+ 
Mieczystawa Czaplickiego | 

składamy serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, a w szczegėlnošci ks. Jūze- 
łowi Wojczunasowi, Panu Dyrektorowi Grabowskiemu, Doktorowi Umiastowskiemu, 
delegacji ze st. Łapy i wszystkim Koleżsnkom i Kclegom, którzy ckazali nam tyle 
szczerego serca i współczucia 

  

Pechowa prowincja 
Jeżeli w Nowym Yorku czy w i.0n- 

dynie podpalają fabrykę albo wietkie 
składy, i zarabiają na tem miljardy, 
dlaczego nie zrobić tego w Olechnowi- 
czach? Różnica tylko w tem, że po.i- 
palenie londyńskie stanie się šwiato- 
wym ewenementem i aferzystę nakr| 
momentalnie. W 'Olechnowiczach za- 
się, w tej dziurze zabitej deskami mo- 
żna tak podpalić, że i sąsiad najbliž- 
szy nie zauważy. 

W ten sposób prawdopodobnie ro- 
zumiował p. Michał Brukus, kierownik 
olechnowickiej spółdzielni p. f. „Ко!- 
nik”. 

Los wszakże zrządził inaczej. 
P. Brukus stanął wobec zagadnie- 

nia: jak pokryć 15 tysięcy długów spół 
dzielnianych? Nasuwało się jedno naj- 
prostsze wyjście z ciężkiej sytuacji: 
było — nie było: podpalić. Ale jeszcze 
prostszy zbieg okoliczności spowodo- 
wał, że dzień podpalenia wybrany zo- 
stał niefortunnie: składy były tego dnia 
zamknięte i żywa dusza do nich nie 
zachodziła. Któż więc mógł ogień za- 
prószyć, jak twierdzi stanowczo p. kie- 
rownik? 

To też, na wszelki wypadek, aresz 
towano go, tembardziej, iż składy, przy 
bliższem zbadaniu, okazały się całkiem 
puste. Więc co właściwie trzeba było 
podpalač? 

W podobnym kierunku zatarcia 
śladów działał ktoś nieznany i tajemni- 
czy w wiazyńskim urzędzie gminnym. 
Znajdowały się tam nader cenne akta, 
zawierające trzydzieści kilka spraw U- 
rzędu gminnego, Starostwa i Sądu. 

I nagle, niewiedzieć w jaki sposób, 
zniknęły. W Wiazynie podają sobie na 
ucho, że pewna osoba zainteresowana 
uprzątnęła ważne akta. Kim jest owa 

osoba — o tem już wiedzą władze šled 
cze. 

Mniej tajemniczą i skomplikowaną 
drogą zmierzał do celu Franciszek Le- 
pień, sekwestrator gminny w Krzywi- 
czach. Chodziło mu gwałtownie o więk 
$га gotówkę. Zdobył ją zapomocą 
przywłaszczenia gminnych pieniędzy. 
źdobywszy, już był w drodze na sta- 
cję, gdy go aresztowano. 

Jakiż morał płynie z. tych prowin- 
cjonalnych wyczynów? Nie umieją о- 
lechnowickie i krzywickie ludzie robić 
interesów. Kombinatorstwo — to rzecz 
ponad ich siły i zdolności. Powinni 
więc żyć, jak Pan Bóg przykazał, zo- 
stawiając aiery zawodowym hochstap- 
lerom. Czy warto zresztą ryzykować 
dła głupich kilkunastu tysięcy? 

    

       
   Ciri 7 

КОН 
many w NA 

O Żukowski, por. mar. „Współczesne 3- 
kręty wojenne". Warszawa, 1932 W.I.N.W. 
str. 100. Cena zł. 2.90. Posiadamy własne 
wybrzeże i mamy już własną flotę wojenną, 
ale właściwie poza fachowcami i nieliczną 
garstką ludzi, mało kto wie, jak wygląda i 
jakie znaczenie posiada dla państwa — ona 
i morze. jedynie tylko od czasu do czasu, 
czytająca publiczność zobaczy w ilustrowa- 
nem piśmie załączoną fotografję jakiegoś na- 
szego statku wojennego, mając bardzo mgli 
ste pojęcie, jakie ich są właściwości, zada - 
nia i cele. 

Tymczasem skrawek poiskiego morza nie 
jest przeznaczony tylko dla letnich wywiza- 
sów inteligencji — jest to nieodłączna; orga- 
niczna część Polski gospodarczej i kuitu >1- 
nej. Nałeży więc do wszystkich wassiw, 
które dlatego powinny go znać i mysleč 0 
jego utrzymaniu i obronie przed zachłanno- 
ścią i propagandą wroga. Obowiązkiem więc 
nietylko odpowiednich czynników, lecz nie- 
mal każdego jest szerzyć propagandę mor- 
skiej siły zbrojnej, by nie dać się zaskoczyć 
sąsiadom w razie wojny. To też z rądością 
zawsze witamy tego rodzaju publikacje o 
morskich siłach zbrojnych, jak obecna. pra- 
ca, która zapoznaje nas bliżej z temi zagad- 
nieniami i przypomina ich dla nas żywotność. 

Autor marynarz i popularny pisarz woj- 
skowy w sposób niezwykle przystępny, cie- 
kawy i zarazem wyczerpujący zapoznaje nas 
z całokształtem zagadnień floty wojennej, jej 
składu, zadań i t.p. 

Wartość pracy niesłychanie podnosi 50 
rysunków, oraz piękne jej wydanie. Zainte 
resuje ona niezawodnie szerokie sfery spo- 
łeczeństwa i spełni należycie swoje zadanie 
informacyjne i propagandowe. Z 

OJCIEC, SIOSTRY i BRAT 
SZESERZYRZO RE WE ZZOPZCZCOKSCIRET 

SPORT 
DZI$ MECZ ESTONJA — WILNO 

Dziś o godz. 6 po poł. rozpocznie się w 
sali teatru na Ludwisarskiej 4 mecz bokser- 
ski Estonja — Wilno. 

Pisaliśmy już o tem, podając skład obu 
drużyn.. Dziś na podstawie wyniku uzyska- 
nego przez Estończyków, z najsilniejszym 
zespołem Łodzi — 1.K.P. można bawić się 
w przepowiednie. 

Biorąc pod uwagę, że goście nasi będą 
czuli w kościach zmęczenie podróżą, no i 
ciosy łodzian, — należy spodziewać się wy 
niku dla nas pomyślnego, t.j. nieznacznej 
tylko przegranej. Mówimy pesymistycznie: 
przegranej, cóż, kiedy tak się fatalnie skła- 
da, że nasi mocni zawodnicy trafiają na pa 
tałachów, a patałachy na najlepszych z po 
śród estońskiej reprezentacji. 

Początkujący Walter trafił na dobrego 
Kaupa, Zaciewski — na najlepszego zawod- 
nika zespołu gości, natomiast Pilnik i Wojt 
kiewicz będą mieli łatwiejsze znacznie za- 
danie. 

Przeciwnik pierwszego — Salong, poko- 
nany został przez techniczny nokaut przez 
Garńcarka, a Rejmo zremisował z rezerwo- 
wym Stahiem II. 

* Przez K. O. przegrał też Adelman, — 
przeciwnik Konarzewskiego, ale to niczego 
nie dowodzi. Konard —to nie Konarzewski. 

Co tu bawić się w dociekania. Ring wi- 
dział już niejedną niespodziankę, więc mo- 
gą być i jutro. Bez niespodzianek powinni- 
šmy, jak nam się wydaje po zestawieniu 
wyników, — przegrać 7 : 9. Oby stosunek 
był odwrotny. (t). 

NA. FILMOWEJ TAŚMIE 

„WOLNE DUSZE* — „HELJOS*. 

Pośród filmów ostatnio w „Heljosie* wy- 
ietlanych — „Wolne dusze* należy uwa- 

żać za obraz korzystnie wyróżniający się. 

    

NORMA SHEARER-:---- - =: 
Można wprawczie zarzucić reżyserowi (£la- 
rence Brown) zbytnią teatralność w ujęciu 
tematu, lecz przy obrazach tego rodzaju, zbu 
dowanych na podłożu psychologiczno-oby- 
czajowem, wada ta zawsze mniej lub wię 
cej się uwidoczni į 

„Wolne dusze“ mają natomiast zaletę b 
wszorzędną — budzą  zainteresowatie, po- 
chłaniają widza i utrzymują go w napięciu 
od początku do końca. Nawet djalogi at. 
gielskie (zresztą bardzo dobre w a 
niu) nie przeszkadzają. — Film ten oparty 
na materjale oByczajowym Ameryki, jest 
ciekawem rozwiązaniem konfliktu, wynikie- 
go z zakłamanej prohibicji, swobody wycna- 
wania i specyficznych, bandyckich amer;- 
kańskich stosunków. й 

Być może nie udałoby się reżyserowi «ak 
dobrze, gdyby nie miał do rozporządzenia 
świetnej obsady aktorskiej z Normą Shearer 
na czele. Bezwątpienia, aktorka. ta należy 
do najlepszych. Jej kreacje są pełne wyca- 
zu, a co ważniejsze, zdumiewają inteligen- 
cją, stosunkowo dość rzadko u aktorek h!.- 
mowych spotykaną. Umiejętność porusza- 
nia się przed objektywem wysunęła Normę 
Shearer na laureatkę Akademii Sztuki w Los 
Angelos, co jest w zupełności słuszne. — 
Partnerami Normy Shearer są w „Wolnych 
duszach“ — Lionel Barrymoore (ojciec) Le- 
ślie Hovard (narzeczony) i-Clarc Gable 
(szuler). Dwaj ostatni są w Ameryce lanso- 
wani na gwiazdorów. Jeżeli chodzi o Leślie 
Hovarda, to ma on niezaprzeczony talent" i 
naturalność gry, co w połączeniu z miłą po- 
wierzchownością zapewni - mu powodzenie. 
Clarc Gable, jako typ „pėl-kawemana“ - jęst 
može i dobry, ale ma stanowczo zbyt drew- 
nianą twarz i uszy nietoperza. Coprawda 
rzecz gustu, ale skąd aż taki Sziim, który 
robi się Gablowi w Ameryce? Podobno Gre- 
ta Garbo uwaža Clarca Gable za. przystoj- 
nego. ‚ ее 

K. Kiełbińska dla najbiedniejszych zj. 20. 
Jan Piotrowski na Żłobek im. Maryi zł. 5. 

Na „Chleb . Dzieciom" zł. 5, na wykupienie 
maszyny H. S. zt. 5. WSA 
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Lody na Szczarze ruszyły 
SŁONIM. Pod wpływem znacznego 

ociepłenia się, w dniu 2 kwietnia po- 
częły ruszać lody. na rzece Szczar/2 W 
powiecie słonimskim. Przy wsi Dobry 
Bór spłynęły lody na przestrzeni 6 kt». 

Woda z brzegów jeszcze * rtie wystą- 
piła. Powódź dotychczas nie zagraża. 

Rzeka Zelnianka w powiecie, woł- 
kowyskim wolna już jest od lodu. | 

FABRYKA ICZNO-FARMACEUTYCZKA | 

  

„AP,KO LSKI WARSZAWA. 

  

 



Radijo wileńskie 

NIEDZIELA, 3. KWIETNIA 
: 9,30 Transm. nabożeństwa z Krakowa. 
- 11,00 Transm. z Wiednia (Msza „Nelson 

— Мезза“ —- Haydna). 
12,15 Poranek z Filharmonji Warszaw- 

skiej. 
14,00 „Prace wiosenne w gospodarstwie 

— rozmowa agronoma z gospodarzem. 
14,20 Audycje rolnicze i muzyka z War 

szawy. : 
15,55 „O związku pań domu* — odczyt 

z Warszawy wygłosi Iza Mandukowa. 
16,40 Transmisja z Muzeum Narodowe- 

go z Warszawy. 
17,15 Pogadanka gospodarcza z cyklu— 

„Kobieta ma głos” — wygłosi p. Dąbrow- 
ska. 

17,30 Kącik językowy z Warszawy. 
17,45 „Cel audycji dla wszystkich” — po 

gandankę wygłosi dyr. progr. Witold Hule- 
WICZ. 

18,00 „Oświata w życiu człowieka” —- 
pogadankę wygłosi Halina Kappowa. 

18,15 Utwory A. Mickiewicza (,,Golono, 
strzyžono“) i „Lis i gąska* — w wykona- 
niu Zofji Mysłakowskiej art. dram. 

18,30 „Praca społeczna” — pogadankę— 
wygłosi inż. Romuald Węckowicz. 

19,00 Litewska audycja literacka. 
19,20 „Poradnia wychowawcza nr. 11“— 

prowadzi wizytator Jerzy Ostrowski. 
19,45 Słuchowisko ze Lwowa. 
20,15 „Polskość muzyki Chopina w naj- 

nowszej literaturze francuskiej* — dialog A. 
Mycielskiego i prof. Tad. Szeligowskiego. 

20,45 Koncert z Warszawy. 
21,55 Kwadrans literacki z Warszawy.— 

(Wł. Perzyński). 
22,10 Koncert solistki z Warszawy (Ma- 

rja Freund — śpiew): 
22,40 Komunikaty i 

Warszawy. 

PONIEDZIAŁEK, 4 KWIETNIA 
11,58 Sygnał czasu. 
14,15 Muzyka francuska (płyty). 
15,15 Komunikaty z Warszawy. 
15,25 Odczyty dla maturzystów z War- 

szawy. 
16,10 Caruso na płytach. 
16,20 Lekcja francuskiego z Warsz. 

16,45 Codzienny odcinek powieściowy. 
16,50 Koncert dla młodzieży (płyty). — 

objaśnia Zofja Ławęska. 
17,10 „Moje polskie podróże” — odczyt 

ze Lwowa wygłosi Paul Kazin. 
17,35 Muzyka lekka z Warsz. 
18,50 Wileński komunikat sportowy. 
19,00 „Z dziejów tajnego szkolnictwa li- 

tewskiego“ — litewski odczyt wygłosi Czap 
skajte. 

19,20 „Ciotka Albinowa, mówi!" — 
nolog humorystyczny. 

19,45 Prasowy dziennik radjowy z War- 
szawy. 3 

20,00 „Na widnokręgu* — Z Warszawy. 
20,15 Opera ze Lwowa („Polawiacze 

pereł" — Bizeta). 
22,50 Komunikaty i 

Warszawy. 

aa 

muzyka taneczna z 
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„SLOWO“ 

  

WĘGIEL i KOKS 
z pierwszorzęduych kopalń 

Górnosiąskich „P RO GRE SS" 

POLECA FIRMA M. DEULL 
WILNO, Biuro— Jagieilońska 3, tel. 811 
Bocznica własna — Kijowska 8, tel. 999 

J K V AA 

Lokai do wynajęcia 
składający się z dużej 

sali i 2 pokojów, nadający się na przed 
siębiorstwo handlowe lub dom bankowy, 
położony na parterze w centrum miasta 
Ry ul. Niemieckiej Nr. 1 róg Trockiej w 

ilułe (była wieloletnia restauracja i cn- 
kiernia B. Wieliczki) oraz mieszkarie z 
5 pokojów. Są także piwnice i składy 

oraz mieszkanie dla służby. 
Wiadomość na miejscu. 

1 A A OOOO OOOO OOO 
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OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 

wiru 8-go z siedżibą w Wilnie, przy ul. Ber- 
nardyńskiej 3 m. 3, zgodnie z art. 1030 U. 
P. C. podaje do wiadomości publicznej, że 
w dniu 14 kwietnia 1932 roku o godzinie 
110 rano w Wilnie, przyul.Wielkiej 27 m. 15 
odbędzie się sprzedaż z licytacji należącego 
do Lewina. Hirsza majątku ruchomego, skła- 
dającego się z kasy automatycznej, 500 bu- 
telek wina i kasy ogniotrwałej wielkiej, o- 
szacowanego na sumę złotych 997 gr. 50. 

Komornik A. Rubom. 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re 

wiru IV-go, zamieszkały w Wilnie, przy ul. 
Piłsudskiego 6 na zasadzie art. 1030 U. P. 
C. ogłasza, że w dniu 4 kwietnia 1932 roku 
od godziny 10 rano w Wilnie przy ul. Ostro- 
bramskiej 4 odbędzie się powtórna sprzeda? 
z przetargu publicznego ruchomości należ. 
cych do Michała Siemaszkiewicza, składają- 
cych się z samochodu firmy „Morris”, osza- 
cowanego na sumę złotych 1.100.— 

Komornik A. Maciejowski. 

  

UPS AAAA 

ŻĄDBAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA.: 
  

1 LKI!" <horcby skėrne, wene- 

| Szłed manufaktury, M 
Н jedwabiu i sukna 

CALEL NOZ 
| Wilno, ul. Niemiecka 19, 

| tei. 8-90 
powialfaria Sz. Publiczność, iż 

      

      

KOMPLETNA 3 
WvyPRzEDA 
WYROBÓW KOSZYKARSKICH 

i 

TOWARÓW WYSORTOWANYCH 

W. Busz, 
A. Jankowski iS-Ka 

ul. Wileńska 23. 
  

    

WILEŃSKIE TOWARZYSTWO 
HANDLOWO - ZASTA%* OWE 

LSABARD 
Zawiadamia, že w du. 14 15i 16 kwiet- 
nia 1932 r. w lokalu lombardu przy ul. 
Biskupiej Nr. 4 obędzie się o godz. 
5-tej p. p. licytacja zastawów od Nr. 
68404 do Nr. 105017 opłzconych włącz- 

nie do grudnia 1931 r. 

"WTYYYYYYYYYYTYYYYTYYYYYYYTYYYVYVYYYYVYVYVYVV| 
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OGŁOSZENIE NR. Z—17—32 
Przewodniczący Wydziału VI Sądu Okrę- 

gowego w Wilnie niniejszem ogłasza, iż w 
dniu 16 kwietnia 1932 roku o godzinie 10-ej 
w tymże Sądzie w sali Nr. 4 będzie rozpo- 
znawana sprawa Zarządu Spółki Akcyjnej 
„M. Gordon — handel suknem i manufaktu- 
rą“ o odroczenie wypłat. Spr. Nr. Z-17/32. 

Wszy 'scy wierzyciele wspomnianej spółki 
akcyjnej mogą przybyć na rozprawę, celem 
udzielenia sądowi wyjaśnień. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Doktor 

Szyrwindt 
y ż choroby weneryczne, 

ryczne i moczopłciowe skórne i inoczopłciowe. 
Mickiewicza 4 Wielka 19,0d 9-1 i 3-7. 

tel. 10 90. 

Przyjm, od 3 —1214—8 

  

  

W sklepie bława'nym p. f. 

„TKANINY TANIE" | 
| S. Ciszewskiego, Wileńska 31 

ubrać się może za minimalne p'eniedze 
nawet bezrobotny, Skład b-gato zao- 
patrzony w ta' ie korty, cajgi, surówki 
bieliźnisne, plocio S e, perkale 

i inne. 
  

Dr. Kenigsberg 

  

$irzęcy 

  

DOKTOR “ przyciemnia kezkęĘ 

Blumowicz 7 27 -z04 
Cesió choroby weneryczne, SSmstyk: 

skórze i moczoołciowe ericzej 

  

  

SPRZEDAŻ KONI. w tym tygodniu otrzymano Wielka 21, 1 Hryalewicrewej, 

Podaję do ogólnej wiadomośc, że sprze- M ś y od tel Si w. 1 1 WIELKA % 18 m3. 

daż z licytacji wybrakowanych koni woj- t t 7 Ss Orzyj wę. B-1t 6-7 

skowych, odbędzie się dnia 5 kwietnia, 8 05 d nie nowosCi asa \# 72.5 % 

„ kwietnia i 12 kwietnia 1932 r. w Wilnie, SEE RRS 03 Ё Kosmetyk a= 
Rynek Kalwaryjski, a” a kaca ce KIE. 8, Mara Brzezia, 

и z > ckiewicza 22 m. 29. 
YYYYYTYYTYYYYYYYYYYY w ————— GABINET : Wyd. Zd. 3093 

AAAAAAAA „„ Racjonalne. R JEŻE 
A A "I : — k kos met yk | kinis akis aaakės 

Ž т ekarze fecznicze| Posad 4 

=, OSTRZEŽENIE! — «я оат на > 
4 malowartošciowe piwo w 
„Patent“ 

   
Kousumentėw 

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed talsytikatami I 
prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na oryginalną etykietę I kcrek z firmą 

sArcyksiążęcy Browar 
Reprezentacja: Wlino, Zarzeczna 19. Tel. 18-52 

  

Mandžurja 
(Dokończenie). 

Gdy w 1898-ym roku rozpo- 
czynano budowę kolei, ludność Man- 
dżurji szacowano na kilka miljonów, w 
1914 roku ludność ta wynosiła 20 pra 
wie miłjonów, a w roku 1929 liczono 

już około 30 miljonów. W jesieni 1914 
toku po wybuchu wojny Światowej, 
rosyjska intendentura rozpoczęła wiel- 
kie zakupy zboża, bydła, skór itd., co 
znacznie ożywiło handel w Mandżurji; 
anie uszło to uwagi Niemców: zimą r. 
1914 mjr. Raabe von Pappenheim z po 
sełstwa niemieckiego w Pekinie, sfor- 
mował oddział, który, przekradłszy się 
się przez Mongolję, miał powysadzać 
mosty na kolei Wschodnio - Chińskiej; 
powiadomieni o tem Rosjanie nasłali 
na Niemców mongolskiego księcia Ba- 
budżaba i oddział Pappenheima zo- 
stał doszczętnie wybity w stepach 
Mongolji. Gdy po wybuchu wielkiej 

"wojny europejskiej, Japonja została je 

dyną potęgą na Dalekim Wschodzie, 
japończycy postanowili wyzyskać tę 
wyjątkową sytuację i wystąpili wo- 
bec Chin z 21 żądaniami, które, cho- 
ciaż znacznie zmodyfikowane, wskutek 
protestu Stanów Zjednoczonych, zo- 
stały przyjęte przez Chiny 25 maja 
1915 roku; traktat ten, potwierdzając 
warunki dawnych japonskich dzieržaw" 
w Mandżurji, przedłużał termin dzier- 
żawy kolei Mukden — Antun do 2007 

r. i uprawniał Japonję do kontroli i 
administracji kolei Czanczuń — Giryn; 
japońscy kapitaliści uzyskiwali pierw- 
szeństwo przy pożyczkach na projekto 
waną budowę kolei w Mandżurji i 
?Aongolji Wewnętrznej, a japońscy spe 
cjaliści mieli być doradcami i instruk 
torami. W następnym roku Japonja 
zawarła z Rosją tajne przymierze woj- 

Pewne Firmy w Wilnie rozłewają swoje 

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 

<w ŻYWCU i wprowadzają tem w błąd Sz. 

DOKTOR 

Zeldowicz 
chor. skórne, 

używane bateiki 

5—A wiecz. 

DO<1OR 
  

MOCZOWYCH w Żywcu 

Urod 
wene- usli, odświeża, usuwa 

tyczne, narządów mo- jej skazy i braki, Mssaż 
czowych, od 9—do 1, kosmetyczny twarzy, 

Masaż cisła, elektrycz- 
=== ny, wyszczuplający (pa- 

uie). Natryski „Hormo- 
ZELDOWICZOWA na“ według prot. Spnh- 

1 KOBIECE, | WENE- įapiež: 
RYCZNE NARZĄDÓW dobieranie kosmetyków odpowiedzialni z kau- przy 

do każdej cery, Ostat-cją do prosperującego tolw. Górka miejsco- 
od 17—21 ed4—6 "le zdobycie kosmetys 

WYYYYYVYVYYYYVYVYYYVI 

kobiecą 
konserwa: Z ziemiańskiej rod iny 
je, dosko- b, nauczycielka 

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

    

. Wypadanie włosów, Potrzebni są 
Indywidaalne kasjerkai ekspedjentka 

przedsiębiorstwa — Си- 

Dziś ostatni dzień. Film, nagrodzony 1 szą nagrodą Prześliczna ulubienica wszystkich NORMA SHEARER. 

  

  

Dżwiękowy Mistrz Lionel Barrymore i słynny Clark Gable w najaowszem arcydziele dźwiękowem 
KINO TEATR w e B 
HELIOS" E E D ES Z E ZAKAZANA MIŁOŚĆ 

e Tragedja wyzwolonej dziewczyny, która stała się kochanką oszusta. Nad progr, Komedja i dodatek dźwiękowy, 
Na I-szy seans ceny zniżone. Pocz. o godz. 4, 6, 8 i 10.15 w niedzielę o godz. 2ej 

z Jutro oremieral Reż. Alexsandra Ford. ! Kierown. NSE Najaowszy Przebój Polski LEGJOGR ULICY literackie red, T Konczyc. W rol. 

RB gł. Zosia Mirska, Stefan Regulski, Redzlo Fijewski. Arcydzieło to jednocześrie demonstruje w Warszawie 
HELIOS kino „Styl.wy“. Nad program dodatki dźwiękowe. Dla młocziezy dozwokne Dra młodzłeży na balkon 60 

Wkrótce: „Anisławie Piekła'* Najoctęśn. arcydzieło stuleci, 
gr. na parter 80 gr. Początek o gcd z. 4,6, 8 i 10.15. 

kiórego wykonanie kosztcwsto 4000((0 čolarėw, 

  

Dźwiękowekino Dziś Wzruszy 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 6 wne | JEGO   i oczaruje przepiękny remans 

Was! Rozczuli Janet Gayner 

RALEŃNKA Na 

w super 
filmie 

z Warnerem Baxterem 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe, 

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

  

  

DŹWIĘKOWE KINO Dz 

C6/INS 
vl. Wielka 47. Tel. 15-41, 

oststai dziefi 

KOKGRE$ TAŃCZY 
w r. 1814. Udzisł biorą: urocza Liijan Harvey, najmilszy Henry Garat, kusząco piękna Lil Dagover 

toczy się na tls Kongresu Wiedeńskiego 

inajlepszy komik naszych czasów Armand Bernard. Dodaiki dżwi kowe. 
Dla młodzieży doz wolone. Początek o godz. 2-ej. 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
Jutra premjerel Niewidziany dotychczas 100 prec. cudo-film dźwiękowy Paramouniu p. t. 

KLĄTWA RODU ĄANDARYR 
Niessmowity dram+t miłości i zemsty, Tajemniczy przepych zagadkoweg wschodu na tle tragicznych 
nieporozumień i potwornej zemsty Chińczyka. Udział biorą znakomita chińska gwiazda Anna May 
Wong i Sessus Haykawa. Nad prog am: Przepyszne dodatki dźwiękcwe. Ceny iniejsc normalne. 

Początek seznsów o g dz. 4, 6, 8i 1030, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

  

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel 5-28. 

Dziś! Najnowszy film dźwiękowy produkcji polskiej, 
który wytworzył przełom w dotychczasowym szablonie tilmów polskich 

DZIKIE POL 
Realizacji ganjalnego reżysera JÓZEFA LEJTESA, twórcy filmów „Hursgsn* i „Z dnia na dzień". 

Początek o godz. 2=ej. Bilety honorcwe nieważne. 

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

2, 4, 6, 8 i 10.15. 
  

  

  

  
  
  

Najrozkoszniejsza operetka filmowa! Akcja 

  
Dźwiękowy Dziś! Królowie śmiechu BUSTER KEATON, (OHN KELLY bawią w swem najlepszem arcydziele t 

s arcyzabawna 

Kuo | ROZKOSZE GOŚCINNOŚCI i MAMA NIE POZWALA komedija w 8 wd 
: Naj Sensacyjno - salonowy dramai w 10 akt. 

„STYLOWY” A kz siec: ae к Tajemniczy Džems W roli gł Wiliam Hajnes, Barrymor L., ы proc. dźwięk. arcydzieło p. t. 
Wielka 36 Lejla Hyms i Karol Dane (znakomity Slim) 

iš Wielki podwójby /am! 1) Król humoru i śmiechu Buster i 

Kino-Teatr aaa W KEK A komedjo farsie w 8 akt. p t.. Rozkosze gościnności 

w rol. gł Buster Keaton i M. Taimadge. 

„ŠWIATOWID“ 2) Najnowsze 100 proc. dźwięk, arcydzieło poraz pierwszy w Wilnie p. t. 

Mickiewicza 9. Księżniczki SCENY potsżny dramat w 8 akt. w rol. gł. Siostry Dunkan i Wiwian Dunkan.     
——————— AA Aaa AAAAAAAAAAA AAA 

Ochmistrzyni 
w starszym wieku ро- „„Lokale 
szukuje posady, Wy- "rYYTYVVYVYYYVYTYTYV" 
kwalifikowana. Zna się 
runtownie na kuchni, 
ymagania skromne. po 5 pokoi i 

od 10 — 14. 

  
— 

  

1 10 do 17. 
Zarząd dome 

przyjmie niedrogo zna- Sklep 
ny b. kupiec wileński. do wynajęcia, Wileńska 
Na żądanie poważne nr, 25, Spytać u do: 
1ekomendacje. Zgłosze- 

  

zorcy. 
nia do Administr. pod 

„Soliday*, Mieszkanie 

kowitem 

Letniska niem lub bez, z uży- 
ERA WG WaAlaoŚcIĄ kuchni. Ma- 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYY. kowa 9 m. 1. Od go- 

  RABKA. 
Pensjonat „Helios“ Mieszkanie 

komłortowy. Ceny przy z 3 — 4 pok. z wygo- 
stępne. Oktawja Pie» dami i ogródkiem do 
chocka. Teleton 70. _ wynajęcia. Zakretowa 
sa nr, 18 — ogłądać cd 

Letniska 3 do 6 w. 
stacji Gnudogaj 

  

е 

Mieszkanie 
7 pokojowe do wyna- 

  

wość ogólnie znana, 

  

z w śródmieściu, 
2 mieszkania dzielnem 

kuchni cem wejściem w mie- 
O.trobramska 22 — 1 do wynajęcia. Wiosen-szk. ze wszelkiemi wy- 

na 6. Oglądać od godz. godami. Oferty listow- 

31 4 pokojowe, kachni, qo 150 ha 
Światłego pokoja dla czającej 
służby, wanny, wateru, do 200 ha. Zgłoszenia kach 
ze wszelkiemi nowo-z opisami i warunkami 
czesnemi wygodami do proszę wykyłać W. W. 

WZNNZNNNNWZENUWEKUNH sAskkAŁAŁAAAAŁAŁAŁAŁ 3—4 pokojowe z cał: wynajęcia. Zakretowap. Sobotniki 
1——>—————: umeblowa- 7 m. 6. Ogłądać od 

Mieszkanią 
-— — dŁINY 3 do 5 po poł.z 3 1 4 

—--- wszelkiemi wygodami 
nowoczesnemi, wanna 
na 
najęcia. 

Stały lokator poszukuje ymeblow. z wygodami 
pokoju b. ładnie do wynajęcia. Pańska 
umeblowanego 4—2. 

Z Od+ "-sAAAAAAAAAMAMAMAAAAA 
niekrępują- TRS EEE 

Kupno 
i SPRZEDAŻ 

*YYYYYVYVYYVYVYYYVYY 
Poszukuję 

dzierżawy 
lub porę: 

administracji 

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

  

ZOdODU ZĘ Pianino 
koncertowe w dobrym 
stanie do sprzedania, 

ZE Tatarska 22 — 2. 
Fortepian 

miejscu do "I. Aue marki w do- 

pokoi 

Wilno, ul. skon. stanie spie- 
Słowackiego 17 __ sznie do sprzedania 2a 
  

Sóciikoe mie: 550 zł, Wielka 36 m.11. 

szkanie 3—4 poko- | "p; 

p L Tų S k z wygodami, na pię- 
(e Zgłoszenia do |Szym stanie okazyjnie 

  

  

Fortepian Tanio 
mały krzyżowy znanej Meble salonowe w bar- 
zagraniczn. firmy mało dzo dobiym stanie i 
używany okazyjnie ta-ład.y dywan do sprze- 
nio sprzedam. Ulicadania.  zauł. Bernac- 
Nowogródzka 15 (daw- dyński 8, 14. 

niej 7) m. 23. ее — —-— 

———— Taksówka 
Chewr let do sprze- 

do sprzedania z du- dania stan b. dobry. 
żym ogrodem przy nl. Rzeczna 12—12, 
Antokolskiej Nr. 26. <—— —  - 
tamże mieszkanie do Bo sprzedania 

wynajęcia O warun dom murowany, piętro 
ul, Dąbrowskiego wy w Nowo-Wilejce 

n_10 m. 1. 1240 metr, ziemi oprócz 
Fortepian mieszkania piekarnia z 

Sctródera w dobrym Calem urządzeniem. 
stanie do sprzedania, Wiadomość: Nowo-Wi- 
UL. św. Jacka 9 m. 1, lejka, Bank „Rola*. 
od 4 — 6 codziennie ы 

oprócz świąt. WAakAŁAŁAkAkAAAAAŁAA 
Ei TŽ) 

GÓR SŁ. lo wydzierżawien a — 
2.000 sążni. Dowiedzieć YVYYYYYYYYYYYYYYYYVYI 
się u gospodarza ul. Przzbłąkał się pies 
Sióste Miłosierdzia 1 gończy, czarny, pysk 

  

  

    

m.8 w niedziele odpodpalsny, uszy ob- 
3 do 6. cięte, ogon rėwni-z. 

—— Odebrač Potocka nr. 12 
Fortepian m. 6 S"amszuro. O ile 

Schródera gabinetowy własciciel nie zgłosi się - bardzo tanio do sprze- в ui, Mickiewicza 24, ki racjonalnej. kierni, Zgtaszačsię ul. pokol 1, 2, 3, 5 szcze- jęcia, wszelkie wygody. | redakcji teleton. Nr. do sprzedania niedrogo do 7 go kwietnia psa 
Codziennie od g. 10—8 Miłosierna Nr. 6 m. 3 góły — ul. Rzeczna Wileńska 25. Wisdo-| 228 między godziną | dania. Piłsudskiego 24 przedania niedrog ю 

НБ V. ŽP Gaigalas ban. оНЙ mość u dozorcy, TIE" m. Wielki 54 ax 25. beda pwatuł 2a swego: 
    

    

skowe, skierowane wyraźnie przeciw 
Stanom Zjednoczonym, które coraz ak 
tywniej interesowały się Chinami i 
Mandżurją, proklamując politykę „o- 
trwartych drzwi“ — równości intere- 
sów wszystkich państw na terenie 
Chin; jednak w 1917 r. Stany Zjedno- 
czone uznały, że Japonja posiada spe- 
cjalne interesy w Chinach. Po wybu- 
chu rosyjskiej rewolucji w 1917 r. żoł 
nierze rosyjscy zamiast ochraniać ko- 
lej Wschodnio - Chińską z jej obsza- 
rem wywłaszczenia, zaczęli rajcować, 
potitykować i usuwać niemiłych sobie 
urzędników kolei, a dopuszczali się ró 
wnież i rabunków; władze chińskie, 
oduczone od wtrącania się w sprawy 
kolei, przypatrywały się temu cieka- 
wie, aż w końcu, zniecierpliwione i 
zachęcone przez konsułów  zagranicz- 
nych, rozbroiły rozwydrzonych „to- 
warzyszy' i wysłały wagonami by- 
dłęcemi na Syberję, a na granicznej 
stacji Mandzurja esauł*) Siemionow, 
kozak zabajkalski, kazał co dziesiąte- 
mu „towarzyszowi dać nahaje, ode- 
brał potrzebne mu umundurowanie i 
ekwipunek, a komisarzy rozstrzelał. —- 
W ten sposób skończył się pobyt 
wojsk rosyjskich w Mandżurji. W 1918 
roku przez Mandżurję przejechały na 
Syberję oddziały * interwencyjnych 
wojsk Koalicji, a w północnej Mandżu 
rji zbierały sie rosyjskie oddziały 
przeciwbolszewickie; w pogranicznej 
Bardze ataman**) Siemionow, walcząc 
z bolszewikami w Syberji stworzył pod 
stawę operacyjną; działał tu również, 
zdobywając całą Mongolję Zewnętrz- 
ną, waleczny baron Ungern - Stern- 
berg, zwany przez bolszewików „krwa 
wy”. Ostatecznie jednak w roku 1920 

  

„ *) Esaul — kapitan 
kiem. 

**) Ataman — general; w tym czasie 
awansowano szybko, rewolucyjnie! 

w wojsku kozac- 

upadł rząd Kołczaka, Koalicja wyco- 
ała swe wojska, ataman Siemionow 
wywiózł z Syberji do Mandżurji setki 
wagonów narabowanego mienia, a 
baron Ungern zdradzony przez „bia- 
łych** Rosjan, został rozstrzelany przez 
„czerwonych i tylko w stepach Bar- 
gi, gdzieś koło Chajłaru, wierni baro- 
nowi Mongołowie, zakopali jego kasę 
— 1500 kg. złota; Mongołowie ci wy- 
ginęli wszyscy w walkach z bolszewi- 
kami, a ukryte złoto długo nie dawało 
spokoju licznym awanturnikom i afe- 
rzystom. W 1920 roku władze man- 
dżurskie pozamykały wszystkie rosyj- 
skie urzędy na terenie Mandżurji. A 
w południowej Mandżurji pod opieką 
japońską panował spokój, rolnictwo i 
górnictwo, przemysł i handel czyniły 
ogromne postępy; Japończycy, stosow 
nie do umowy z 1913 roku finansowali 
rozbudowę kolei: z jednej strony linja 
Sypingaj - Czeciatun - Taonan - Anan- 
ci łączyła z koleją Południowo-Man- 
dżurską, północno - wschodnią Man- 
dżurję i dawała wyjście na obszary 
Mongolji, z drugiej — kolej Czanczuń- 
Giryn - Tunhua - Kajnej związywała 
linję Południowo - Mandżurską przez 
leśne ostępy Jenci z północnemi wy- 
brzeżami Korei i portem Seisin nad 
morzem Japońskiem; kolej ta, dając 
możność ekspłoatacji bogactw leśnych, 
dorzecza Sungari, Mutancjana i Tu- 
mencjana, i skracając prawie o 1000 
km. drogę ładunków, idących do Ja- 
ponji z Mandżurji środkowej, posiada- 
ła dla Japończyków nadzwyczajne zna- 
czenie; jednocześnie Japonja, widząc, 
że jej kolonizacyjne projekty w Man- 
dżurji nie udały się wobec żywiołowe- 
go wprost napływu Chińczyków, z 
którymi Japończycy, mający wyższe 
wymagania życiowe, nie mogli konku- 
rować, postanowiła opanować Man- 
dżurję finansowo, uzależniając ją od 

      
kapitału japońskiego; nie było prawie 
działu życia gospodarczego Mandżurji, 
któryby nie korzystał z poparcia kapi- 
tałów japońskich; obrót towarowy ja- 
pońsko - mandżurski doszedł w 1929 
roku do poważnej cyfry 1890 miljo- 
nów zł,; wciąż wzrastająca, przeszło 
sześćdziesięciomiljonowa ludność Ja- 
ponji, jest coraz więcej uzależniona od 
produktów rolnictwa mandżurskiego, a 
japoński przemysł żćlazny nie może 
już obejść się bez rudy mandżurskiej, 
z Anszanu — węzły ekonomiczne, łą- 
czące Japonję z Mandżurją zacieśniają 
się coraz silniej, a inwestycje japoń- 
skie w Mandżurji wynoszą przeszło 7 
miljardów zł.! Po wielkiej wojnie eu- 
ropejskiej sytuacja polityczna Chin 
zmieniała się zupełnie: nie było już 
„koncertu* państw, które występowa- 
ły solidarnie na gruncie chińskim, nie 
było groźnej Rosji nad północną gra- 
nicą, a wpływy i znaczenie Japonji 
w Mandżurji i Chinach były solą w 
oku Stanów Zjednoczonych. Chińczy- 
cy powoli przychodzą do przekonania, 
że „djabły zamorskie'* nie są obecnie 
zbyt straszne, a gdy do władzy do- 
chodzą żywioły nacjonalistyczne, gło- 
szące hasło „Chiny dla Chińczyków* 
— Chińczycy od taktyki obronnej prze 
chodzą do zaczepnej, kwestjonując, za 
przykładem Niemiec i  Bolszewji — 
wszelkie traktaty i koncesje, Na kon- 
ferencji waszyngtońskiej w 1922 r. — 
„Pakt Dziewięciu Państw" (St. Zjed- 
nocz., Anglja, Francja, Włochy, Japo- 
nja, Holandja, Belgja, Portugalja i 
Chiny) pozbawił Japonię jej uprzywi- 
lejowanej pozycji w Mandżurji, a Chiń 
czycy starają się tam stopniowo pod- 

kopać i zniszczyć wpływy japońskie; 
wbrew umowom japońsko - chińskim i 
pomimo licznych protestów Japonji, — 
Cnińczycy rozpoczynają budowę włas- 
nych kolei, wybierając ich kierunek w 

ten sposób, by odebrać jak najwięcej 
ładunków linji Południowo - Mandżur 
skiej, co godzi w egzystencję tej kolei, 
będącej podstawą ekspansji ' i pano- 
wania Japończyków w Mandżurji: tu 
należy szukać jednej z głównych przy 
czyn obecnego zatargu. Dopóki jednak 
rządził Mandżurją mądry, chociaż nie- 
piśmienny, marszałek Dżan Dżo -lin, 
który rozpoczął swą iście bajeczną ka- 
rjerę od rozbójnika - chunchuza w 
1904 roku, a w 1927 roku, zdobywszy 
Pekin, przybrał tytuł „Da Szuaj“ — 
„Wielki Naczelny Wódz”, dopóty w 
Mandżurji panował spokój; stary mar- 
szałek umiejętnie lawirując, umiał po- 
godzić, interesy Japonji z coraz silniej 
rozwijającemi się interesami Chin; — 
gdy jednak szczęście wojenne odwró- 
ciło się i marszałek został zabity pod 
Mukdenem w odwrocie z Pekinu w 
1928 roku, a władzę wielkorządcy 
Mandżurji objął marszałek Dżan Siue- 
lan, mały syn wielkiego ojca, w rzą- 
dzie mukdeńskim zwyciężyły żywio- 
ły nacjonalistyczne, otwarcie dążące 
do odebrania obcokrajowcom wszy- 
stkich koncesyj w Mandżurji. W roku 
1929 Chińczycy wywołali zatarg z Bol 
szewją o kolej Wschodnio - Chińska, 
zakończony sromotną porażką wojsk 
mandżurskich i powrotem na kolei do 
dawnego stanu; jednocześnie Chińczy- 
cy rozbudowują, częściowo za japoń- 
skie pieniądze, swe konkurencyjne li- 
nje kolejowe i celowo nie kończą od 
cinka Tunhua - Kajnej, łączącego Man 
dżurję środkową z wybrzeżem koreań- 
skiem, pomimo, że pobrali od Japoń- 
czyków zaliczkę 162 milj. zł., w roku 
1930 rozpoczyna się na południu Man- 
dżurji budowa wielkiego chińskiego 

portu w Hulutae, który poderwie zna- 
czenie japońskiego Dairenu — mate- 
rjałów wybuchowych w stosunkach ja 
pońsko - chińskich nagromadza się 

  

coraz więcej. Krwawe zajście pomię- 
dzy Chińczykami i Koreańczykami 
latem ub. r. w okregu Jenci na pogra- 
niczu mandżursko - koreańskiem i 
zabójstwo w górach Chinganu w Man- 
dżurji japońskiego kapitana Kakamuro, 
były temi kroplami, które przepełniły 
kielich japońskiej cierpliwości, wy- 
buchł konflikt — bezwojenna wojna! 

Czy Mandżurja zostanie samodziel- 
nem państwem, czy nie — to pewna, 
że Japończycy z Mandżurji nie ustąpią 
--zaprzepaszczając wielkie ofiary krwi 
i miljardy, włożone w inwestycje: — 
przeludniona Japonja i jej przemysł 
nie mogą już obejść się bez surowców 
mandżurskich, a rozkwit swój Mandżu 
rja prawie wyłącznie zawdzięcza Ja- 
ponji; Chińczycy niewiele mają tu do 
powiedzenia, gdyż nie można poważ- 
nie traktować chińskich argumentów 
narodowościowych na gruncie man- 
dżurskim wobec braku jedności naro- 
dowej w Chinach właściwych, a nawet 
chińska ludność  Mandžurji napewno 
woli ład i porządek japoński, niż cha 
os i bandytyzm chiński. Polityczna 
sytuacja na Dalekim Wschodzie ukła- 
da się w ten sposób, że niedawny 
sprzymierzeniec Japonji — Anglja, po 
nosząc ogromne straty w handlu, mu- 
s. ograniczyć się do hałaśliwych pro- 
testów, mając dosć własnych kłopo- 
tów w Indjach; z rozbitemi wewnętrz- 
nie Chinami i z niezdolną do poważ- 
niejszej akcji Bolszewją Japonja zbyt- 
nio się nie liczy, upatrując jedynego 
„groźnego przeciwnika w potężnych 
Stanach Zjednoczonych, które zazdroś 
nie patrzą na wszelkie wzmocnienie 
japońskich wpływów w Azji wschod- 
niej i—kto wie, czy z tego niewielkie- 
go napozór zatargu nie wyniknie wiel- 
ka wojna o panowanie na Oceanie 

Spokojnym? 
inż. Stanisław Dobrowolski. 
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