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(.g. biskup Zygmunt todńiki Konferencja czterech w Londynie 
Narady premjerów Anglii, Francji, Niemiec i Włoch W Wielką Sobotę, dn. 26 bm. o g. 

3 m. 30 oczy na wieki zamknął š. p. 

ksiądz Zygmunt Łoziński, biskup piń- 

ski, kawaler najwyższej odznaki pol- 

skiej erderu Orła Białego. 

W dalekim, smutnym Pińsku, na 

szańcu bojowym Kościoła Katolickie- 

go, poległ Rycerz — Kapłan natchnio- 

ny... 
Episkopat połski stracił jednego z 

najwybitniejszych swych członków, te 

go biskupa, dalekiego od świata i je- 

go kłótni, od polityki i partji, biskupa 

— ascetę. 

Główną cechą ś. p. Biskupa Zyg- 

munta Łozińskiego była bezkompromi- 

  

sowość we wszystkich sprawach. Nie- 

tylko sam nigdy nie był, nie umiał być 

połowicznym, ale nawet nie rozumiał 

często życia świeckiego. 

Był niesłychanie wymagający w. 

stosunku do siebie samego, i to mu 

dawało prawo być wymagającym do 

innych. Ś. p. Biskup Łoziński żył jak 

asceta, dając wzór życia, pełnego u- 

inartwień i pokory. 

Miał w sobie coś ze średniowiecz- 

nych świętych zapatrzonych w jeden 

ideał: Civitas Dei. 

* Któż nie pamięta odezwy Ś. p. Bi- 
skupa Łozińskiego w sprawie tragicz- 

nych warunków pokoju w Rydze?.. 

Nietylko jako syn Ziemi Nowogró- 

dzkiej uderzył wówczas na alarm Pa- 

sterz diecezji Mińskiej, — zrobił to 

przedewszystkiem jako kapłan i chrze 

Ścijanin. Wiedział że tereny lekkomyśl 

nie oddawane bolszewikom, są skaza- 
ne na zagładę pod względem życia re- 
ligijnego; zdawał sobie sprawę z od- 
powiedzialności, którą wobec potom- 
nych ponosić będzie Rzeczpospolita, 
niegdyś szaniec obronny chrześcijań- 

stwa, dziś rezygnująca ze swej dziejo- 
wej roli. 

Wołał głośno, rozpacznie, wskazy- 

wał na to, co dziś jest już taktem do- 

konanym, a co wówczas mogły prze- 

widzieć tylko jednostki najszlachetniej 

SZE... 

A potem, gdy odwieczne ziemie 
Rzeczypospolitej  przecięła granica 
P. p. Grabskiego i Dąbskiego, za- 
przeczająca tradycjom, potrzebie ludno 
ści i warunkom geograficznym — &. 
p. Biskup Łoziński objął niewdzięczny 
i niezwykle odpowiedzialny poste- 
runek wśród błot pińskich.... 

Osiadł w ubogim Pińsku i 
oddał się sprawie 

<iołów. 

cały 
zjednoczenia Koś- 

Był najbardziej bezinteresownym i 
najszlachetniejszym szermierzem Uniji, 
z braterskiem, szczerem uczuciem, wy- 
<iągającym rękę, do braci — prawo- 
sławnych. 

Jakże wyróżniał się Jego głos na 
słynnych konferencjach pińskich!.. Jak 
że wyprzedzała Jego natchniona myśl 
— małe myśli współczesnych  działa- 
czy unijnych!.. 

I jakże pokornym był On —. 
asceta, którego wdzięczna Ojczyzna o- 
zdobiła najwyższą odznaką —- огде- 
rem Orła Białego!.. 

Duch, do lotów najwyższych stwo- 

'zony, ziemię opuścił, gdy się kończy- 

ła Wiełka Sobota, i rozśpiewane dzwo 

ny miały głosić radosną wieść Zmar- 

twychwstania!.. 

Dziś zwłoki ś. p. Biskupa Zygmun- 

ta Łozińskiego spoczną w krypcie ka- 

tedry pińskiej. W. Ch. 

Ś. p. ks. biskup Zygmunt Łoziński uro- 
dził się 5 czerwca 870 roku w Boracinie w 

województwie nowogródzkiem. Po ukończe- 
niu gimnazjum ze złotym medałem wstąpił 
do seminarjum duchownego, a następnie u- 
kończył Akademię Duchowną w Petersbur- 
gu. Święcenia kapłańskie otrzymał w Pe - 
tersburgu 25 czerwca 1895 roku. 

Wszechstronnie wykształcony kapłan, pe 
łen żarliwości apostolskiej, rozpoczął trudną 
pracę na terenie petersburskim, zyskując So 
bie wkrótce zaufanie i uznanie zarówno ze 
strony duchowieństwa jak i świeckich, nie- 
tyiko katolików, ale i prawosławnych. Ja- 
ko profesor seminarjum duchownego, Aka- 

demji Duchownej, a następnie jako ojciec 
duchowny tych uczelni, wiele zdziałał i wie- 
le położył zasług. 

A któż nie pamięta księdza Łozińskiego, 

jako natchnionego konferencjonalistę, spowie 
dnika, ego konfesjonał nieraz bywał ob- 

lężony, doradcę sumień?. Na życiu ducho- 

wem Polonji petersburskiej zwłaszcza inteli- 

gencji, odczuwało się wymownie wpływ ks. 

Łozińskiego. 
W okresie wojny Światowej, kiedy na 

bruku petersburskim znalazło się wiele ty- 
sięcy naszych rodaków, Ś. p. ks. Łoziński 
zdwajał swe wysiłki, niosąc nietylko ducho- 
wą, ale i materjalną pomoc. 

Kiedy po upadku caratu nastały w Rosji 

czasy pewnej wolności dla Kościoła, — Sto- 
lica Apostolska postanowiła przywrócić do 
dawnego życia diecezję mińską, zarządzaną 

przez metropolitów mohylowskich. Na sta- 
nowisko odrodzonej diecezji papież Bene- 
dykt XV wyznaczył ks. kanonika Łozińskie- 
go. Nominacja nastąpiła dn. 2 11. 1917 roku 

$. p. ks. Łoziński w chwili nominacji na 
biskupa widział już zanarchizowaną Rosję, 

i świt odrodzenia własnej Ojczyzny. Widział 

że już nie od Petersburga będzie zależną je- 

go przyszła diecezja, ale od stolicy zmar- 

twychwstającego państwa polskiego. Udaje 

się do Warszawy, i tu dnia 28 lipca 1918 
roku z rąk JE. ks. arcybiskupa Al. Kakow- 
skiego otrzymuje sakrę biskupią. 

Wojna polsko - sowiecka 1918 — 1920 

r. zostaje ks. biskupa Łozińskiego na terenie 

własnej diecezji. Nie opuszcza jej, mimo że 
na każdym kroku grożą mu tortury i śmierć, 
jak wielu innym. W chatach poleszuków, 
wśród błot pińskich sprawuje swe rządy pa- 
sterskie. 

Po zakończeniu wojny organizuje nową 
diecezję. Trzeba było iście nadprzyrodzonej 
pomocy, aby na rumowiskach pożogi wojen 
nej w krótkim stosunkowo czasie ufundować 

seminarium duchowne, odbudować kościo- 
ly i paraije. 

Jako myśliciei i głęboki znawca dusz 
chwytał często za pióro i wydawał w pięk 
nej formie literackiej dziełka w rodzaju „O 
miłości Ojczyzny”, „Rozmyślania dla kapła- 
nów', „Nauki majowe”. i t.d. 

Zmarły przedwcześnie ks. biskup Łoziń- 
ski pozostawia po sobie wielki dorobek sw 
pracy pasterskiej, wzór męża apostolskiego 
i powszechną opinję świętości, którą podzi 
wiali i cenili nawet inowiercy. 

Requiescat in pace! 

  

  

  

  

   

  

BRUENING PRZYJMIE 
ZAPROSZENIE 

BERLIN (PAT). — W ciągu dnią 
dzisiejszego kancierz Bruening ma za- 

decydować o przyjęciu zaproszenia 

rządu angielskiego. Według iniorma- 

cyj prasy, kanclerz przerwie swój ur- 

lop wypoczynkowy i wyjedzie do 

Londynu. w piątek celem wzięcia u- 

działu w konferencji czterech mo- 

carstw. Decyzja załeży od stanowiska, 

jakie zajmie w tej sprawie rząd wło- 

ski. 

"BERLIN (PAT). — Biuro Wolifa 
komunikuje: Rząd Rzeszy przyjął za-- 

proszene rządu brytyjskiego do wzię- 

cia udziału w konierencji naddunaj- 

skiej. 

ZAMIAST LONDYNU GENEWA? 

PARYŻ (PAT). — W ciągu dnia 

wczorajszego żaden nowy szczegół nie 

wyświetlił ostatecznie sytuacji w spra- 

wie spotkania premjerów Francji i 

Wielkiej Brytanji. Mimo to w tutej- 

szych kołach utrzymują uporczywie, 
że Tardieu nie zmienił swego pierwot- 

nego zamiaru udania się w przyszłą 

sobotę do Londynu celem rozpatrze- 

nia z Mac Donaldem głównych spraw 

jakie interesują w obecnej chwiłi oba 

rządy. Według ostatniej wiadomości z 

Rzymu, minister Grandi, przebywaja- 

UKŁED CHIŃSKO-JAPOŃSKI ZAWARTY 
SZANGHAJ. (Pat). Według urzę - 

dowego komunikatu [|apońskie- 

go, dziś rano zawarty został u- 
kład w sprawie całkowitego za- 

niechanią działań wojennych chiń- 

sko-japońskich, 

TOKIO, (Pat). W chińsko- ją- 
pońskith "rokowaniach pokojo- 
wych nie są [eszcze ustalone naj- 
ważniejsze punkty, dotyczące 

wycofania wojsk japońskich. Kon- 

ferencja w tej sprawie zbierze 

się ponownie w dn. 31 b. m. 

BANDY CHUNCHUZÓW POD 
CZANG-CZUNEM 

CZANG-CZUN (Pat). Wobac groźby 
zaatakowania miasta przez wielkie ban- 
dy, władze poczyniły odpowiednie za- 
rządzenia w celu ufortyfikowania sto- 
licy nowego państwa mandżurskiego. 
Otrzymans wiadomość, że banda, skła- 
dająca się z trzech tysięcy ludzi zbliża 
się da miasta Nung Gan. W celu obrony 
miasta wysłano sline oddziały policji. 

  

Stalin ciężko chory 
Wezwanie specjalistów lekarzy z Beriina 
BERLIN (PAT). — W prasie nie- 

mieckiej pojawiły się dziś pogłoski o 
ciężkiej chorobie Stanina. Do łoża cho 
rego wezwany został znany internista 
niemiecki proi. Sondek, który przed 
kilku dniami wyjechać miał w tajemni 
cy do Moskwy. Wiadomości te demen 
tują koła sowieckie. 

„Deutsche Allgemeine Ztg* tłuma- 

czy, że prof. Sondek wyjechał do Mo- 
skwy celem dokonania corocznej kon- 
sultacji lekarskiej wyższych urzędni- 
ków sowieckich. Konsultacje takie od- 
bywają się co roku na zlecenie rządu 
sowieckiego. W tym celu rząd ZSSR. 
wzywa w pewnych odstępach czasu 
kilku znanych lekarzy zagranicznych 
do Moskwy. 

Projekt zmiany konstytucji w Estonji 
ZMNIEJSZENIE LICZBY DEPUTOWANYCH 

TALLIN (PAT). — W parlamencie 

estońskim przystąpiono do dyskusji 

nad projektem zmiany konstytucji. 

  

KŁOPOTY FINANSOWE 
KS. STAHREMBERGA 

WIEDEŃ (PAT). — Dzienniki wie 
deńskie donoszą o trudnościach finan- 
sowych, w jakie popadł przywódca 
Heimwehry, książę Starhemberg. Dłu- 
gi jego wynoszą około 3 miljonów szy 
lingów. Czynione są starania, aby za- 
spokoić wierzycieli w drodze ugodo- 

wej. W tym celu ma być sprzedana 
część posiadłości księcia Starhember- 
ga. Jako przyczynę zachwiania się fi- 
nansowego księcia Starhemberga po- 
dają wielkie wydatki dla utrzymania 
Heimwehry i ciężkie przesilenie na 
austrjackim rynku drzewnym. 

Rumunja prowizorycznie wprowadzi 

układ handlowy z Niemcami 
PARYŻ (PAT). — Poseł francuski w 

Bukareszcie odbył po powrocie z Paryża 
dłuższą konierencję z ministrem spraw za- 
granicznych księciem Ghika. 

Przedmiotem rozmowy była kwestja 
współpracy krajów naddunajskich. Według 
niektórych dzienników tutejszych, w gabine- 
cie bukareszteńskim zaznaczyła się pewna 
różnica poglądów w kwestji odpowiedzi ru 
muńskiej na propozycje niemieckie, dotyczą- 
ce natychmiastowego wprowadzenia w życie 
niemiecko - rumuńskiej konwencji handlo- 
wej, 

Rząd rumuński waha się z udzieleniem 
odpowiedzi Niemcom, uznając z jednej stro 
ny korzyści, wypływające z konwencji han- 
dłowej z Niemcami, z drugiej zaś strony nie 
chciałby przeszkodzić zrealizowaniu projek- 
tu iederacji naddunajskiej, która dła Rumu- 
лй może mieć pomyślne widoki. 

—— 

Džuma w Argentynie 
BUENOS - AYRES. (PAT). — Mimo, 

jak najdalej idących Środków ostrożności— 
zastosowanych przez władze sanitarne, wy- 
darzyło się w ostatnich czasach w prowin- 
cji Kordoba kilka wypadków dżumy gruczo 
łowej, które zaalarmowały ludność. —. 

Szpitale i domy prywatne, w których 
piełęgnowano chorych, na dżumę, zostały 
z połecenia władz, zamknięte. 

— 

Koła polityczne zapewniają, że gabinet 
rumuński skłonny byłby i wi- 
zorycznie w žycie uklad handlowy niemiec- 
ko - rumuński, o ile rząd zgodzi się na u- 
mieszczenie klauzuli o jednomiesięcznem wy 
powiedzeniu układu. 

Z obszernem przemówieniem wy- 
stąpił przedstawiciel socjalistów, któ- 
ry poddał krytyce projekt stworzenia 
instytucji prezydenta republiki, uważa- 
jąc, że podział funkcyj między prezy- 
denta a premjera, jest przyczyną czę- 
stych i długotrwałych nieporozumień 
pomiędzy parlamentem a władzą zwie 
rzchnią państwa. Uważa on, że obecny 
moment nie nadaje się do czynienia 
zmian w konstytucji. Mówca wystąpił 
też przeciwko projektowi zmniejszenia 
liczby członków gabinetu. 

Strandman wypowiedział się za 
zmniejszeniem liczby deputowanych, 
nawet do 50, wystąpił jednak przeciw 
ko dualizmowi władzy, uważając, że 
nie należy tworzyć władzy, która nie 
będzie ponosiła żadnej odpówiedzial- 
ności za swoją działalność. Strandman 
jest za stworzeniem instytucji prezy- 
denta, lecz według wzoru amerykań- 
skiego. 

WPŁATY 

do Banku Wypłat 
„WIEDEŃ (PAT). — Wedle donie- 

sień prasy, od kwietnia do czerwca 
1932 roku Austrja będzie musiała za- 
płacić 50 miljonów szylingów tytułem 
rat rocznych i procentów od poży- 

AUSTRIJi 

Międzynarodowych 
czek międzynarodowych. Suma ta ma 
być wpłacona do dnia 15 kwietnia do 
Banku Wypłat Międzynarodowych. — 
Wskutek tego jest naglącą sprawa u- 
dzelenia Austrji pożyczki. 

  

Venizelos nadal u steru rządu 
_ ATENY (PAT). — Ponieważ wy- 

Siłki, zmierzające do utworzenia rzą- 
du jedności narodowej, spełzły na ni- 
czem, Venizelos pozostaje nadal u 

będą w dniu dzisiejszym, 
Prasa donosi, że Grecja spłaci pro 

centy od swych pożyczek zagranicz- 
nych, przypadające na dzień 1 kwiet- 

„władzy. Prace parlamentu wznowione nia. 

cy obecnie ua wyspie Rodos, będzie 

mógł przybyć do Londynu każdej 

chwili. 

Pomimo życzenia Mac Donalda, 

ażeby konierencja czterech odbyła się 

w Londynie i to w najbliższym cza- 

sie, jest możliwe, iż będzie ona odro- 

czona na później i odbędzie się praw 

dopodobnie w Genewie, kiedy przed- 

stawiciele mocarstw zbiorą się tam w 

związku ze wznowieniem obrad kon- 

ferencji rozbrojeniowej. 

PARYŻ (PAT). — Premjer Tardieu 

przyjął w dniu 29 bm. ambasadora 

Wielkiej Brytanji lorda Tyrella. Tema 

tem rozmów była bliska podróż pre- 

mjera Francji do Londynu. Po konie- 
rencji oficjalnie potwierdzono, że w 

końcu tygodnia Tardieu uda się do 

stolicy Anglji, dokąd wyjedzie w towa 

rzystwie ministra Flandin'a. 
* 

PARYŻ (PAT) — „Le Journal“ pisze 
iż całkowite porozumienie francusko - angiel 
skie jest podstawą uzdrowienia polityczne- 

go, finansowego i gospodarczego oczekiwa- 
nego przez cały świat. Ze swej strony Fran 
cja nie zapomniała o tej zasadzie. Poobjęciu 
teki spraw zagranicznych Tardieu przedsta- 
wił najprzód sir jonnowi Simonowi a następ 
nie kanclerzowi Brueningowii i ministrowi 
Grandiemu plan współpracy gospodarczej 
państw naddunajskich. Nieracy i МаНа prze 
ciwstawiły temu projektowi system, który 
doprowadziłby nieuchronnie do pewnych roz 
bieżności politycznych. Tardieu przyjął za- 
proszenie Londynu, który przesłał następnie 
zaproszenia do Berlina i Rzymu, Naradę Tar 
dieu z Mac Donaldem zastąpi tedy konferen 
cja czterech, przyczem premier angielski wy 
stąpi jako arbiter między Italją i Niemca- 
mi, a Francją. Tardiea weźmie osobiście u- 
dział w konierencji. Należy życzyć sobie, a- 
by Tardieu zdołał przekonać Mac Donalda 
o konieczności ścisłej współpracy między 
Quai d'Orsay a londyńskim Foreigne Office. 
Zgłoszona przez premjera angielskiego chęć 
pośredniczenia 'jest nader chwalebna, lecz 
rozwiązania o charakterze pojednawczym nie 
zawsze są najlepszemi. Chwila obecna wyma 
ga ścisłego określenia stanowisk i jasnych 

decyzyj. 
TURAS ATA TIE TASTE 

NOTATKA PRASOWA — POWODEM 
POJEDYNKU 

KORDOBA (PAT). — Odbył się tu poje 
dynek pomiędzy byłym ministrem robót pu 

blicznych i byłym wiceprezydentem republi- 

ki argentyńskiej Martinozem.. Powodem spra 

wy była notatka prasowa, — zamieszczona 

przez Martinoza. Martinez odniósł ranę twa- 
rzy. 

KATASTROFA LOTNICZA 

PARYŻ (PAT). — Niedaleko Paryża w 

miejscowości Bourg - la - Reine wydarzył 
się wczoraj tragiczny wypadek lotniczy. — 
Samolot, na którym odbywał lot podoficer 
rezerwy, stracił nagle szybkość, zachwiał się 
i spadł, roztrzaskując się o mur. Z pod 
szczątków aparatu wydobyto nieszczęsnego 
pilota ze zdruzgotaną lewą nogą i odciętą 
do połowy prawą. Lotnika przewieziono do 
szpitala i poddano niezwłocznie amputa- 
cji obu nóg. 

  

OGÓLNO - POLSKA KONFEREN- 
CJA PSYCHOTECHNICZNA 
WARSZAWA (PAT) — w dniu 29 

bm.w lokalu Związku Inżynierów Ko- 
lejowych przy ul. Kruczej 14, rozpo- 
częły się trzydniowe obrady drugiej 0- 
gólno-polskiej konferencji psychotech- 
nicznej. W konferencji biorą udział spe 
cjaliści z dziedziny psychotechniki ze 
wszystkich dzielnic Polski. Obrady do- 
tyczą zagadnień oceny psychotechnicz 

nej, badania, charakteru, organizacji 
poradni zawodowych oraz metod ba- 
dania inteligencji. 

POWRÓT MIN. ZALESKIEGO 
I BECKA DO WARSZAWY 
WARSZAWA, (Pat). Po powrocie z Ge- 

newy p. minister August Zalesti objął urzę- 
dowanie. 

* 

WARSZAWA, (Pat). Pan wiceminister 
Józet Beck powrócił do Warszawy i objął 
urzędowanie, 

LU 

W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYS 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polsk. 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr, 
WFONZZOCZSECEEE BIE ORC RER KOZERA TOOOWPEGIZA TU ROSA TRO ZK OZTO 

SILVA RERUM 
Konkurs Chopinowski budzi głośne 

echa. Il.Kurjer Codzienny — nr. 85 w 
ten sposób kreśli wrażenia z turnieju: 

Najmocniejszą podnietą turnieju szope- 
nowskiego był przecież niebywały, nieocze- 
kiwany, naprawdę imponujący jego poziom 
artystyczny. O poziomie tym świadczy za- 
równo entuzjazm, jaki raz po raz ogarniai 
tiumy publiczności, jak i fachowa opiaja sę- 
dziów konkursu. Sędziowie ci dysponowali 
przy ocenie gry poszczególnych uczestników 
skalą punktacji od 1— 12. Ponieważ sędziów 
było 15-tu, maksymalną ilością punktów 52- 
du konkursowego, która mogła wyrazić na;- 
wyższy zachwyt i która mogła zakwalifiko- 
wać grę najgenjalniejszego pianisty, była 
ilość punktów 180. Poziom punktów, repre- 
zentowany przez Aleksandra Unińskiego о- 
znaczony został we wstępnej selekcji (przed 
ostatecznemi rozgrywkami) 178 punktarni, — 
czyż nie znaczy to, że grę rosyjskiego piani- 
sty jury uznało, jako niemal ideał stylu szo- 
penowskiego i doskonałości wartościowej 
Z pianistów polskich stanął w pierwszym 

szeregu Bolestaw Kon ze 161 punktami. | 
Przed rozgrywkami ostatecznemi trzy 

nazwiska najbardziej emocjonowały pubłicz- 
ność. Pierwsze dwa dlatego, że niezwykle 
trudny stał się wybór pomiędzy tymi dwo- 
ma wielkimi artystami, trzecie dlatego, że 
zapowiadało pewną rehabilitację dla skom- 
promitowanej dotkliwie „ектру“ polskiej.— 
Wyróżniono również Kentnera, Caroliego, 
Grossmana, i Jonasównę, ale ostateczne :02- 
grywki obiitowały w niespodzianki. Obok 
Unińskiego i Ungara stanął w pierwszymi 
szeregu Lufer i Bolesław Kon, świetnie uspo 
sobiony. Umocnii on swą sytuację. Jona- 
sówna natomiast zachwiała dość mocno re- 
putację, jaką zdobyła poprzednio. Kentner 
wykazai, że niezawsze nagiąć się może do 
stylowych wymagań muzyki szopenowski 

" Nieoczekiwany zgrzyt wprowadza 
list prof. A. Michałowskiego, który w 
ABC — mr. 90 tak wyjaśnia powód 
swego niezadowolenia z konkursu: . 

Zapytywano mnie niejednokrotnie, czes 
nie należałem do jury Konkursu Szopenow- 
skiego. Otóż byłem już świadkiem innych 
konkursów i stwierdzić muszę, że ani jecen 
nie dał zupełnie bezstronnych i artystyczzie 
usprawiedliwionych wyników. jeszcze jaw- 
ne oceny mniej pozostawiają pola do kwa- 
litikowania fałszywego lub tendencyjnego, 
ale przy podawaniu punktów oceny w za- 
mkniętej kopercie bez podpisu, jak to bylo 
uchwalone przy konkursie obecuym, ma się | 
bardzo - erne możliwości do  lansowania 
kogoś według sympatji a nie zasługi, z któ- 
rych to możliwości obecne jury szeroko ko- 
rzystało. 

A przecież fakt ziożenia nagród w posta 
ci pieniędzy publicznych lub prywatnych na 
ręce sędziów i do rozdzielenia według ici 
wyłącznego uznania obowiązuje do najdałej 
idącej bezstronności. Szkoda, że protesor, 
który w zaślepieniu swej profesorskiej ambi- 
cji, obniżając stopnie ewentualnemu konku- 
rentowi swego ucznia, zapomina o tem, że 
wyróżnienie na konkursie może pomóc do- 
bremu pianiście do zrobienia karjery, nigdy 
natomiast pianista słaby nie zacznie przez 
otrzymanie nagrody grać dobrze. 

Wyniki obecnego konkursu pod wzgię- 
dem niesłuszności przeszły jednak wszelkie 
oczekiwania: dopuszczeni do ostatecznych 
rozgrywek zostali: p. Boruński, pianista bez 
odrobiny własnej indywidualności, często - 

  

    

„gęsto zahaczający o sąsiednie klawisze, Jo- 
nasówna, dobra uczenica, która taką praw- 
dopodobnie już zostanie, gdyż nie widzę tam 
dośyć talentu, aby mogła własną drogą kro 
czyć, p. Engel Kurt, jeszcze słabo wyrobio- 
ny pianista. Natomiast do ostatecznych roz- 
grywek niedopuszczeni zostali artyści tej 
miary jak p. Ellinson, ogromnie już rutyno- 
wany i interesujący pianista — Marja Ba- 
równa, nie od dziś już warszawskiej publicz 
ności z najlepszej strony znana artystka, — 
której koncerty zagranicą cieszyły się wiel- 
kiem powodzeniem, — p. Aptekarow, jeden 
z najwybitniejszych z grupy rosyjskiej, — 
p. Kagan, ogromnie skupiony i poważny ‹ — 

artysta. : 
Konkurs szopenowski miał wszełkie wa- 

runki po temu, aby dać imponujące dla Poł- 
ski wyniki i postawić ją w rzędzie przodu- 
jących pod względem wykonawczym państw 
lecz kierowanie się wszelkiemi oprócz arty- 
stycznych względami, dało wyniki ka- 
ne, godne jak najsurowszego potępienia. — 
Konkurs w takich warunkach jest rzeczą 
wręcz szkodliwą. 

Prof. AL. MICHAŁOWSKI. 

Nie możemy na tem miejscu wda- 
wać się w ocenę głosu prof. Mchałow- 
skiego, ale trudno się powstrzymać od 
uwagi, że konkurs nie bez powodu 
mógł komuś nie przypaść do gustu. 

W każdym bądź razie wyniki kon- 
kursu są dla nas kompromitujące: da- 
liśmy się z kretesem pobić Rosjanom!.. 

Lector. 
  

WYŚWIĘCENIE NOWYCH BISKU- 
PÓW PRAWOSŁAWNYCH 

W niedzielę, dnia 3 kwietnia, w 
cerkwi św. Marji Magdaleny na Pra- 
dze, podczas liturgji, odbędzie się ce- 
remonja wyświęcenia ks. archimandry- 
ty Sawy, dyrektora internatu dła siu- 
chaczów Studjum Teologji Prawosław 
nej Uniwersytetu warszawskiego, па 
biskupa lubelskiego, wikarjusza djece- 
zji warszawsko-chełmskiej. 

W niedzielę dnia 10 kwietnia, tan:- 
że, odbędzie się ceremonja wyświęce - 
nia ks. archimandryty Polikarpa, przeo 
ra, klasztoru Żyrowickiego, djecezji 
grodzieńskiej, na biskupa łuckiego, 
wikarjusza djecezji wołyńskiej. 
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Ciekaua karjera nowego „prezydenta“ 
MANDŻURII 

Wspóiny komunikat pokojowy Komisarza 
do Spraw Zagranicznych Karachana i amba- 

sadora japońskiego w Moskwie Hiroty, u- 

trwała na najbliższą przyszłość istnienie no- 

woutworzonej Republiki Mandżurskiej i po- 
zwoli trochę odpocząć po okresie burzliwej 

nsiodości, giowie tego państwa, byłemu ce- 

sarzewi Chin, a obecnie Prezydentowi „Man- 

džaukuo“, panu Sir Henry Puji. Nosi on ofi- 

cjainie tytuł „Czingaczeng”, co odpowiada 

nsniej więcej dyktatorowi. Puji znany w Chi- 

nach pod imieniem „króła-pachołęcia", liczy 

obecnie lat 26, a młodość miał rzeczywiście 

górną i chmurną. 

£ początku niewiadomo było, że zostanie 

wogółe cesarzem: chińskim. Urodził się z mal 

žeūstwa księcia Czun-jungio, z iaworytką 

cesarzowej wdowy Tsuhsi. Mając lat trzy, 
zestat Puji wyznaczony przez starą cesarzo- 

wą na następcę tronu i przyjął imię Hsuan- 

tung; ojciec jego objął regencję. Było to w 

roku 1908. Do siódmego roku życia otaczał 

go cały przepych „niedostępnego miasta" w 

Pekinie; oddawano mu honory cesarskie, mi- 

Sal postępować ścisię według przepisów ©- 

tykiety, co zresztą, o ile można sądzić z je- 

go późniejszego zachowania się, nie sprawia- 

ło mu wiele przyjemności, Potem wybuchła 

rewołucja. juanszikaj objął władzę, a таю- 

letni cesarz abdykował 12 lutego 1912 roku. 

Rząd republikański postąpił z nim bardzo 

szlachetnie. Pozwołono mu zatrzymać tytuł 

cesarza i nadal mieszkać w swoim pekiūskima 

pałacu. Kłopotów żadnych nie miał, otrzymu- 

jąc roczną pensję w sumie 4 miljonów srebr 

nych dolarów. Tę pensję wszystkie następne 

rządy chińskie ściśle mu wypłacały. 

Pierwszego lipca 1917 roku generał Czan 

ghsua 1 filozof „.angjuwei postanowili restau- 

rować monarchję i dokonali zamachu stańu. 

Puji, mając wtedy i2 lat, został znowu ce- 

sarzeni, ale nie na długo. Już w ósmym dniu 

swego panowania, musiał po raz drugi ab- 

dykować. 

Rząd repubiikański okazał się znowu bar- 

dzo uprzejmy. Nie winił chłopca za to, 70 

iani przeskrobali i pozwolił mu na dawnych 

warunkacz zaineszniwać „niedostępne mia- 

sto". 

W roku 1922, mając lat 17, Puji ożenił 
się i to prawie jeunoczesnie zawarł uwa mił- 

żeństwa; naprzód z Kuosziasi ze starego ro- 
du mandzurskiego, a następnie z jedną z dam — 

dwort, z którą jednak wkrótce rozwiódł się. 

W tym czasie Puji ułegł zupełnie wpływowi 

swego angielskiego wychowawcy R. F. 

Johnstona. Nietylko stał się współczesnym 
młodzieńcem i dał sobie obciąć warkocz, ale 

zaczął nawet entuzjazmować się wszystkiem 

co angielskię i przybrał imię Henry, po naj- 
większym królu z dynastji Tudorów. Żonę 

swą nazwał Eiżbietą. Wychowywały ją dwie 

damy amerykańskie, siostry Miriam i Izabela 
Ingram. Były cesarz z tnałżonką stanowili 

ROEE ERZE O ЕСО ZARZ CZORT ZSZYPÓZTZOWZZCECYZZA 

Różne bywają weksie... 
'_ Różne bywają weksle i różne są ich miej- 
sca. Najlepiej dowodzi tego następujący wy- 
padek, który niedawno wydarzył się w jed- 
nym z sądów grodzkich w Warszawie. Przed 
sądem jako powódka stanęła panna Felicja 

Szatkowska, występująca przeciwko p. Alek- 

sandrowi Białkowi 0 niedotrzymanie przy- 

'rzeczenia małżeństwa. P. Białek na skutek 
umowy z narzeczoną, zaciągnął wobec niej 

"pewne moraine zobowiązania, na które wy- 

stawił oryginalny oblig piśmienny, w którym 

przyrzeka: A 

: „Ja niżej podpisany Alegzander 

Białek  fąkejonarjusz kątraktowy 
Zpoczty XII st. sł. zobowiązuję się za 

tem mojem solawekslem ożenić z pan- 

ną Felicją Szatkowską, jak tylko do- 

stanę etatową posadę Napoczcie i ją 

jedną tylko uważać i szanować i na 

› žadną inną kobietę ani pannę nie spoj- 

rzeč ani za nikim nie latač ani panną 
ani mężatką, ani wdową ani rozwódką 
ani separowaną tylko ją 'edną szano- 

‹ wač i uwažač. Z powažaniem Alegzan 
ki der Bialek“. 

Mimo tego obligu, p. Bialek, uzyskawszy 
to, do czego dążył... zniknął i porzucona na- 

rzeczona zaskarżyła go do sądu. 

Rozprawa zakończyła się pomyślnie, bo 

sędzia zdołał przekonać p. Białka, iż jako ho 

norowy człowiek powinien dotrzymać tak so- 

łennie i precyzyjnie zredagowanego zobo- 

' wiązania. Pod wpływem perswazji sędziego, 

zdecydował się p. B. poślubić p. Felicję, któ- 
ra nie zważając na poważny nastrój sali są- 

dowej, rzuciła mu się po tem oświadczeniu 
na szyję. 

AREA SE TED TEN RDZA EEE ORO ZORÓ RODE 

wesołą i lekkomyślną parę; tańczyli, pasjo- 

nowali się wyścigami konnemi, i naturalnie 

mówiii płynnie po angielsku. 

W listopadzie 1924 roku nastąpił niespo- 

dziewany zwrot w życiu Puji. Chrześcijański 
chiński generał Fengjuhsiang pozbawił cesa- 

rza wszystkich tytułów, obciął mu o siedera 

ósmych jego dochody i wypędził z pekiń- 

skiego pałacu. Puji znalazł narazie schronie- 

nie w japońskiem poselstwie w Pekinie, 

gdzie spędził trzy miesiące. Stamtąd uciekł 

do Hotelu Jamato w japońskiej koncesji w 

Tientsinie. Spodziewał się, że uda mu się 

stamtąd ujść do Japonji, a potem do Anglii, 

ale rząd chiński pokrzyżował te plany, о- 

bawiając się, że były cesarz bęazie zagranicą 

agitował za przywróceniem monarchji. Puji 

zrezygnował więc z ucieczki. Wynajął sobie 

duży dom z ogrodem w Tientsinie i pozo- 

stawał tam aż do 13 lutego ubiegłego roku, 

kiedy niespodzianie zjawił się w Mukdenie. 

Jasnem jest, że Japonja, która utrzymywała 

z nim kontakt, przyczyniła się do jego przy-. 

bycia do Mandżucji, a następnie wysunęła 

go na szela rządu. Teraz były cesarz z ty- 

tułemi „czańczeńga” jest prezydentem repu- 

publiki z władzą dyktatorską, ale poddani įe- 

go uważają go za marjonetkę japońską i za: 

czynają się burzyć przeciw niemu, tak że jest 

bardzo prawdopodobnem, że biedny Puji bę- 

dzie zmuszony wkrótce abdykować na nowo. 

$ Lrowo 

akończenie. rokowań celnych ploko - niemietki 
WARSZAWA (PAT). — Prowa- 

dzone w ostatnich tygodniach w War- 
szawie rozmowy między rządem po|l- . 
skim a niemieckim w sprawie stosun- 
ków gospodarczych polsko - niemiec- 
kich zostały ukończone. 

W rezultacie tych rozmów osiąg- 
nięto porozumienie co do uniknięcia 
dalszego zaostrzenia wojny celnej i co 
do uniknięcia w wymianie towaro- 
wej. prowadzonej w ostatnich cza- 
sach. Naogół przywrócone zostały 
przez obie strony możliwości przywo- 
zu w ramach 1931 roku. 

Ze strony Polski udzielone zosta- 
ja kontyngenty przywozowe na te to- 
wary, które objęte, zostały nowemi za- 
kazami przywozowemi, wprowadzone- 
mi w życie 30 grudnia 1931 roku, pod 
czas gdy ze strony niemieckiej odpo- 
wiednio ograniczone zostaje zastoso- 

Afera na 4.000.000 Zł. 
W domu przy ulicy Marszałkowskiej 121 

istniał Ido niedawna jeszcze dom bankowy, 

którego właścicielem był Stanisław Kwinto, 

zam. Marszałkowska 74, znany z całego sze 

regu śmiałych przedsięwzięć. 

Dom bankowy p. f. „Stanisław Kwinto' 

rozwijał wyjątkowo intensywną działalność, 

czem zwrócił szczególną uwagę. 

Oprócz operacyj czyste bankowych, K. 

tombardował również w specjalnych swoich 

magazynach samochody, ponadto zajmował 

się również iparcelacją i sprzedażą tere- 

nów podmiejskich, tworzeniem osiedli. 

Przed niej więcej rokiem interesy ban- 

ku zaczęły się chwiać i wkrótce potem о- 

gioszono upadłość, co pociągnęło za sobą 

likwidację kantoru bankierskiego i innych 

przedsiębiorstw. £ 

Już w trakcie postępowania upadłościo- 

wego zaczęły obiegać po mieście pogłoski o 

jakichś nadużyciach natury kryminalnej. 

Do władz prokuratorskich zaczęły tym- 

czasem napływać skargi ze strony osób po- 
szkodowanych, które pozostawały w stosun- 

kach handlowych i finansowych z domeim 
bankowym Kwinto. 

Między innemi rewelacyjne oskarżenia 
wniósł p. Monczyński (Piękna 11), Polak - 
reemigrant, który przyjechał z Chicago i о- 
siedlił się w Warszawie. 

M. przywiózł ze sobą znaczną gotówkę i 

mając zauianie do bankiera, Kwinto, z któ- 

rym się zaznajomił przed kilku laty, zwie- 

rzył mu się z posiadania 80,000 dol. am. 
Kwinto zaproponował reemigrantowi, by 

ten ulokował kapitał na pewnym i stałym 

procencie w jego banku, na co Monczyński 
się zgodził. 

Przy omawianiu warunków lokaty, K. 

miał jakoby wpływać na bogatego klienta, 

by ten ukrył swoje nazwisko, gdyż na wy- 

padek ustalenia tranzakcji przez urząd skar- 

bowy, M. może być ńarażony na b. przykre 

konsekwencje. 
„Nastraszony“, nie podejrzewając złej 

woli ze strony bankiera K., zgodził się na 
fikcyjne zaksięgowanie tranzakcji pożyczko- 
wej na nazwisko „Piotrowskiego“. 

Gdy następnie po pewnym czasie — do 
wiedziawszy się nagle o trudnościach i kło 
potach finansowych, w jakich 
Kwinto, — prawy właściciel Monczyński za- 
żadał zwrotu 80000 dol. am., bankier wręcz 
mu odmówił i opierając się na siingowanej 
umowie, oświadczył mu, iż wierzycielem jest 
Piotrowski. 

М., w toku wdrożonego śledztwa, szere- 

giem dowodów ustalił słuszność swoich pre 
tensyj z tytułu ulokowańej sumy, stanowią- 

cej jego bezsporną własność. 

-Sprawa zaczęła się komplikować z mo- 
mentem ujawnienia, iż wspólnik Kwinto, nie 
jaki Kagan, uciekł do Paryża w obawie 
przed odpowiedzialnością karną. 

Wiceprokurator piątego okręgu przy 

sądzie okręgowym w Warszawie p. Naumo- 
wicz wezwał Kwinto do swej kancelarji dla 
przesłuchania, które trwało kilka godzin. 

Po przesłuchaniu K., z nakazu prokurato 
ra został aresztowany. 

Przeciwko Stanisławowi Kwinte wpłynę- 
ły nowe cztery skargi, dotyczące między in- 
nemi manipułacyj ze sprzedażą terenów i 

IPPOLDTOWE LEKARSTWO 
Dwa obiegowe aksjomaty w świe- 

cie pedagogicznym: pierwszy: mło- 

dzież nasza nie czyta; drugi: jeżeli 

czyta, to książki złe. Złe książki — to 

znaczy Wallace. Tak już się utarło,— 

Wallace stał się symbolem kiepskiej, 

szkodliwej, sensacyjnej literatury. W 

taki sposób charakteryzują go nawet 

ci, którzy go nigdy nie czytali. 
Poza Wallacem, młodzież pitigriłli 

się od czasu do czasu. Na to skarżą 
się starsi, nawet ci, którzy chętnie ro- 
bią to samo. Zresztą, gwoli sprawiedli- 
wości, trzeba stwierdzić, że brzydki 

ten nałóg stopniowo zmniejsza się 
wśród młodzieży. 

Fakt jednak pozostaje: 
mało czyta. Co to znaczy „mało —- 

tego nie wyjaśnia się. lle powinna mło- 

dzież czytać, o tem także się nie wspo- 
mina. Jedną książkę „dziennie? Jedną 

książkę tygodniowo? Dwie książki mie 

sięcznie? Nie stawia się żadnych norm; 
poprostu woła się: mało. Tak jak na 
dancingu. 

Tymczasem bibljoteki publiczne wy- 
kazują w swoich statystykach, że mło- 
dzież w wieku szkolnym stanowi naj- 
większy procent czytelników.  Jedno- 
cześnie bibljoteki szkolne nie mogą na- 
dążyć w wydawaniu książek swoim a- 

młodzież 

bonentom — tym z najniższych klas: 
od pierwszej do czwartej włącznie. 
Wyższe klasy istotnie rzadko biorą w 
nich książki, chyba tylko tak zwaną lek 
turę obowiązkową. Jest to zupełnie zro- 
zumiałe: szkolne bibljoteki są w nad- 
miarze zaopatrzone w Cooperów, Lon- 
donów i Chaty Wuja Toma, uiubione 
książki jedenasto — trzynastoletnich 
chłopców. A później gwałtowne—stop. 
Jest tylko Prus, Orzeszkowa, Sienkie- 
wicz, Chłopi i przesiany Żeromski. Po- 

za tem Dewajtis i Straszny dziadunio. 
Trudno więc wymagać, aby 16—18 

letni młodzieniec zadowolił się takim 
wyborem. Tem bardziej trudno, gdy je- 
den z zasłużonych, doświadczonych i 
mądrych polonistów powiada: 

— Musiałem ż pewnych względów 
odświeżyć w pamięci Rodzinę Poła- 
nieckich. Przeczytałem kilkanaście kar- 
tek — i, proszę mi wierzyć, mimo naj- 
Szczerszy wysiłek, nie mogłem. Nie 
mogłem-doczytać nawet pierwszego to 
mu. Są to sprawy, obce nam dzisiaj 
całkowicie. jeśli ja odbiegłem od nich 
niepowrotnie, cóż dopiero mówić o 
współczesnym młodzieńcu! 

Nie warto zresztą kwestji tej poru- 
szać. 

Przypomnijmy lepiej, co mówi Che- 

się znalazł | 

  

rzekomego przywłaszczenia partji dolaró- 
wek. > 

Krąży pogłoska, iż Kwinto prowadził ja- 
kieś interesy z pewną bogatą damą — 

Szwajcarką, stąd podejrzenie, iż K. ukrył 

znaczne sumy w Szwajcarji. 
Dalsze śledztwo w tej wielce sensacyjnej 

aferze jest w toku. 
Wczoraj w imieniu grupy poszkodowa- 

nych adw. Tokarski brał udział w rewizji , 
przeprowadzonej w mieszkaniu Kwinto z po 
lecenia władz sądowych, przy udziale funk- 
cjonarjuszów urzędu śledczego. Rewizja by- 
ła bardzo szczegółowa i trwała przeszło 
4 godziny, wynik zaś jej był bardzo rewe- 
lacyjny. 

W pokoju, zajmowanym przez sekretar- 
kę aferzysty, Elizę Gougler, znaleziono w 
szałie 30,000 doł. amerykańskich w złocie. 
Gougłer, która jest obywatelką szwajcarską 
usiłowała nie dopuścić do zabrania pieniędzy, 
powołując się na swoje obywatelstwo: 
Ponieważ jednak nie umiała się wytłuma- 
czyć z posiadania tak znacznej sumy pienię- 
dzy i ponieważ już w dotychczasowym sta 
nie śledztwa istnieje pewność, że pieniądze 

  

wanie maksymalnej taryfy wobec Pol- 
ski. 

Rząd polski ze swej strony ograni- 
czy zastosowanie polskiej taryfy ma- 
ksymalnej w stosunku do Niemiec na 
te towary, które były objęte bojowe- 
mi zakazami przywozowemi. 

BERLIN (PAT). — W ocenie po- 
rozumienia celnego polsko - niemiec- 
kiego prasa niemiecka zajmuje stano- 
wisko rozbieżne.  Popierające rząd 
dzienniki demokratyczne i lewicowe 

wyrażają zadowolenie z pomyślnego 
sfinalizowania rokowań  warszaw- 
skich. 

Natomiast organy opozycji nacjo- 
nalistycznej, zwłaszcza prasa koncer- 
nu Hugenberga, z naciskiem mówi © 
niemieckich koncesjach dla Polski, za- 
rzucając rządowi Rzeszy słabość w ro 
kowaniach z Polską. W szczególności 
koła prawicowe i stery agrarne za- 
niepokojone są sprawą przywozu jaj i 
cłem na masło. 

  

HOLLYWO0D—CENTRALĄ KOMUNISTYCZNĄ 
Na Zachodzie Europy i w Ameryce działa 

Międzynarodowy Legjon Antykomunistycz- 
ny. Jeden z jego przywódców major Frank 
Pease na łamach popularnego dziennika pa- 
ryskiego fabrykanta perfum — СоНу‘еро 

artykułów, 

   

„L'Ami du Peuple" ogłasza cykl 
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Marszałek Piłsudski zwiedza Egipt 
KAIR. — Marszałek Piłsudski od- 

był wycieczkę do oazy Faium w pu- 

styni Libijskiej, przebywając 400 km. 

samochodem. Marszałek zwiedził wy- 

brzeże jeziora Karun i piramidę Ame 
nemnesa. Marszałe kPiłsudski czuje się 
doskonale. (Pat). 

    

w Warszawie 
i = 

te zostały ukryte przez niesumiennego ban- 
kiera, władze policyjne zabrały je i złożyły 
w urzędzie śledczym. Dzięki ternu grupa po 
szkodowanych, w której imieniu występuje 
adw. Tokarski, nie poniesie żadnych strat, 
gdyż 30 tysięcy dolarów w złocie pokryje 
całkowicie ich należności. 

Aresztowany bankier został powtórnie 
przesłuchany przez policję. W czasie 5-go- 
dzinnego badania Kwinto wypierał się cy- 
nicznie, jakoby miał dopuścić się oszustw i 
nadużyć zauiania. Pośród oiiar — poza p. 
Monczyńskim— znajduje się kilku księży о- 
raz kilkunastu ziemian. Według dotychczaso 
wego materjału — ogólna suma przywła- 
szczonych pieniędzy wynosi przeszło 4 miljo 
ny zł. 

Władze prowadzące śledztwo są zdania, 
że Kwinto znaczną część przywłaszczonych 
pieniędzy poukrywał wśród swoich znajo- 
mych. Obecnie śledztwo jest prowadzone w 
kierunku odnalezienia ukrytych przez aferzy 
stę depozytów. ' 

Kwinto po przesłuchaniu przez policję i 
sędziego śledczego, został przewieziony do 
w przy ulicy Dzielnej, na t. zw. „Pa- 

k“. 

Zuchwały napad bandycki 
przed kancelarją notarjusza 

ŁÓDŹ (PAT). — W dniu 29 bm. o go- 
dzinie 3-ej po południu przybył do kancela- 
tji notarjusza Kuleszy w Zgierzu mieszka- 

niec wsi Sokolniki, pow. łęczycki, niejaki 

Mackiewicz celem sporządzenia aktu notarjał 
nego kupna domu w Zgierzu. 

Mackiewicza widocznie  śledzili nieznani 

bandyci, którzy wiedzieli, iż posiada przy so 

bie większą sumę pieniędzy. Gdy Mackie- 
wicz znalłazi się w klatce schodowej domu, 

w którym mieści się kancelarja notarjusza, 
podbiegło do niego kilku osobników, dając 

  

"Kto wygrał? 
14-ty dzień ciągnienia 
WARSZAWA. (Pat). W 1tm dniu 

cłągnienia 5-ej klasy 24 Polskiej Pań 

stwowej Loterji Klasowej główniejsze 

wygrane padły na Nr. Kr.: 10 tysięcy 

złotych—133 949, po 5 tysięcy złotych— 

33,011, 62 294. 
— 

szereg strzałów rewolwerowych. Mackiewicz 

padi trupem na miejscu. 
Z zeznań notarjusza Kuleszy wynika, że 

Mackiewicz powinien był mieć przy sobie 75 
tysięcy złotych. Mackiewicz podobno w u- 

biegłym roku wygrał dolarówkę, na którą 

padło 40 tysięcy dolarów. Dochodzenie poli- 

cyjne w toku. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AS AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAALAAAAALAAAAAAAAAAAAA AA AAA 
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Niniejszem powiadzmiamy, iż przedstawiciełstwe i skład konsygnacyjny 

Blachy ocynkowanej ox. „FENIKS“ 
powierzyliśmy firmie 

i. Cheiem spadkobiercy 
WILNO, Końska 16 : 

Sprzedaż wzgonowa i detaliczna po cenach ściśle fabrycznych 

SLĄSKI PRZEMYSŁ CYNKOWY Sp. Akc. 
KOSTUCHNA 

  

w których demaskuje nowe drogi przenika- 
nia propagandy bolszewickiej. Według niego 
niebezpieczną centralą komunistyczną jest 
stolica filmu — Hollywood. 

„Film jest jednym z głównych agentów 
rewolucji* — powiedział Lenin. 

W ciągu kilku lat film amerykański po- 
trafii sobie zjednać na całym Świecie prze- 
szło 265 miljonów widzów na tydzień. Film 
jest atrakcją ,która bierze bezkrytyczne ma- 
sy pod swe władanie. Zdobył sobie wpływ 
niemał decydujący na kształtowanie obycza- 
jów i typów, tworzy nowe wartości, zmienia 
kodeksy, mody i przygotowuje tłumy do bier 
nego przyjmowania nowych, obcych i groż- 
nych idei. Film może uspokoić masy, ale mo 
że je również niebezpiecznie poruszyć. I wia 
śnie ze względu na tę swoją niewątpliwą 
potęgę, film powinien być zawsze niewzru- 
szony i nienapastliwy w żadnym kierunku, 
czy moralnym, czy politycznym. 

Inaczej jest z filmem amerykańskim. Hol- 
lywood współpracuje gorliwie z Moskwą. 
Czynniki decydujące w świecie filmowym 
zwróciły swoje oczy ku Moskwie. Pracują 
dla Moskwy, handlują z Moskwą. Od pew- 
nego czasu komunizm przeniknął do kina 
amerykańskiego. Znając założenia i dążenia 
komunistyczne, nie można się dziwić, że bol- 
szewicy wyciągnęli rękę po kino, najbogat- 
szy, największy i najbardziej wpływowy śro 
dek agitacyny Świata. 

Z pośród osobistości z Hollywood, ktėre 
odwiedziły Moskwę, wyliczyć trzeba małżeń- 
stwo Pickford-Fairbanks, Charliego  Chapli- 
na, Joe Kauffmana, Cecil de Mille'a i wielu 
innych. Wszyscy oni po powrocie do Ame- 
ryki, nie omieszkali się wyrażać z zachwy- 
tem o filmach produkcji sowieckiej. 

Te wędrówki do Rosji sowieckiej są smut 
ną wróżbą dla przyszłości filmu amerykań- 
skiego. Wyjaśnia to artykuł, umieszczony w 
londyńskiem piśmie filmowem „Film Weekly* 
Według tego pisma zadecydowane zostało 
stworzenie filmu  przedstawiającego dzieje 
rewolucji rosyjskiej. Izaak don Lewin, pisarz, 
który żył w Rosji podczas rewolucji i pod 
rządami sowieckiemi, został wezwany do о- 
pracowania scenarjusza, którego przedmio- 
tem mają być dzieje Sowietów i „piatiletka". 
Ma to być dzieło filmowe, rozmiarami i ko- 
sztem przewyższające „Ben-Hura“, a wyre- 
žyseruje je zapewne King Vidor. 

Następny numer „Film Weekly“ zapowia- 
da jeszcze jeden film komunistyczny; będzie 
on dziełem twórcy „Na zachodzie bez zmian” 
Milestane'a, który właśnie wrócił ze swej 
drugiej podróży do Moskwy. Dzięki świetnej 
organizacji zbytu filmów, produkowanych w 
Hollywood, 265 miljonów widzów na ty- 
dzień zostanie zmuszonych do oglądania bol. 
szewickich filmów propagandowych. 

Wiadomości majora Pease, muszą wywo- 
wać rewizję stosunku całego świata do fil- 
mów amerykańskich. Hollywood zdobyło ry- 
nek światowy, a teraz za jego  pośredni- 
ctwem zdobywa go Moskwa. Przed tem na- 
leży się bronić.    

WYYYYYVYYVYYYVYVVVYVVVVVYVYVVYYVY. 
  

й jam ponad 90 m., 

j czynnik architektury. 

W_WIRZE STOLICY. 
REFLEKSJE POŚWIĄTECZNE 

W oba dni świąt pogoda była cudowna, 

ciepło, słonecznie — tłumy łaziły po jezd 

niach, bo na chodnikach brakło miejsca. Da- 
wniej było w bon tonie przejechać się tak- 

sówką. Ostatni skrobidochą napychał rodzi- 

ną taksówkę i jazda — w aleje. Teraz nic— 

policjant reguluje ruch nianiek i wózków 

dziecinnych. 

Fatalnem jest, że wszyscy obchodzą 

święta jednocześnie — trzeba by to stanow 

czo zreformować. Wrzędzie torty, szynki 

cielęciny, tu i ówdzie indyk, prosię, butetek 

moc — i brak apetytu. Człowiek nażźre się 

u siebie, potem .uzie z wizytami, częstują go, 

chciałoby się, bardzoby się chciało zjeść fo 

i owo — żadnej przyjemności, odwrotnie -— 

jeszcze coraz gorsze następstwa. A jakby to 

było miło zajść kiedy w normalny czas do- 

cioci — proszę: babka, mazurek, mięsiwo... 

Poco się podróżuje? żeby poznać obce 

kraje i obyczaje. My Polacy — biedacy 

mamy znikomą ilość narodowych dziwostek. 

Tygodnik dźwiękowy Foxa wszędzie coś wy 

grzebie — u nas prawie nigdy nic. Gdyby 

górale wyrzekli się swego zbójnickiego, wsa- 

dzonoby ich gremjalnie do kryminału, ałbo 

zapisano do Kasy Chorych i kazano się le- 

czyć. 

Otóż piękny zwyczaj warszawski polega 

na strzelaniu w I-szy dzień świąt. Kto z cz2- 

go może: z armaty, rewolweru, straszak1, 

petardy, kapsie, proch, calacnioricum, gro- 

chówka — wszystko w robocie. Taka byw '- 
ła kanonada, jac pod Verdun. Cudzoziemcy 

aż kraśnieli z podziwu: nigdzie tego oby- 
czaju niema tylko w Warszawie. 

Tymczasem złośliwa policja zabran'» 

sprzedawać calochloricum, stosuje re- 

presje do wiwatujących — w rezultacie 

pukanina z roku na rok cichnie. Zajmujący 

obyczaj narodowy wyginie. 

Śmigus też jest tradycyjnym. Rzezimieszk: 

wiadrem, sztubacy buteleczką, chlust — na 

przechodni. Może kto i nie zadowołony, aie 

zwyczaj doskonały. Woda nikomu nie szko 

dzi — oprócz temu pijakowi, co to umarł, 

bo mu żona wody do kieliszka nalała. Na- 

Sza Michasia do dziś wspomina z rozrz2- 

wnieniem, jak to podczas wojny  moskale 

stali u nich we wsi w Sandomierskim. Ił-gi 

dzień — dziewczęta chłust na żołdaków. 

— Nu czto ty dura... 

Dowiedziawszy się, że to obyczaj, tak im 

się pouvbał, że którą dziewuchę złapali, do 

stawu ją buch! Co to było śmiechu. 

Dziś i na śmigus głoszą krucjatę. jest o- 

chrona nad żubrem, nad ginącym gorylem,. 

tylko nie nad tępionemi obyczajami. Jeszcze 

wykorzenią pijaństwo, i bocie potem w mor 

dę, a Polska pozostanie jak ta sierota —— 

bez narodowych obyczajów. Karol. 

Największy kościół 
w Polsce 

świątynia Opatrzności Bożej 
mieć będzie konstrukcję zel- 

betonową 

Kościół Opatrzności, który wedle 
uroczystej uchwały Sejmu ma stanąć 
w Warszawie, jako votum narodowe 
za uzyskanie wolności,. będzie naj 
większym kościołem w Połsce. 

Wysokość czworobocznej wiszy 
wyniesie ponad 100 m., nie licząc 
„koronkowego* dachu z krzyżem; dłu- 
gość głównej nawy razem z prezbite- 

wysokość nawy 
23 m., a wysokość do sklepienia 43 m. 

O ogromie budowli Świadczy także 
wielkość witraży; naprzykład mają 
tam być trzy witraże okrągłe po 20 
im. śr-dnicy. 

Budowa kościoła pomyślana jest 
ow całości w konstrukcji żelbetonowej, 
która stanowić będzie jej główny 

  

„HR. ZEPPELIN * POWROCIŁ 
DO FRIEDRICHSHAFER 

BERLIN. (Pat). W dn. 29 b. m. © ge - 
dzinie 16 min 37 sterowiec „Graf Zep 
pelin" pó powrocie z Ameryki Połu 
niowej wylądował w Friedrichshafen. 

  

sterton (cenimy go wszyscy), o litera- 
turze sensacyjnej. 

— Wielu ludzi nie chce wogóle u- 
znać istnienia czegoś_podobnego, jak 
dobra opowieść detektywna. Pisanie 
historji o włamaniu równa się, ich zda- 
niem, jego moralnemu dokonaniu. Lu-- 
dziom jednak mniej wrażliwym wystar- 
cza, że w wielu opowieściach detekty- 
wnych roi się akurat tyle samo od 
zbrodni, co w dramatach Szekspira. 
Między dobrą a złą opowieścią detek- 
tywną istnieje tylko taka różnica, jak 
między dobrą a złą epopeją. Opowiada 
nie detektywne stanowi nietylkocałkiem 
dzy dobrą a złą epopeją. Opowiadanie 
detektywne stanowi nietylko całkiem 
uprawnioną formę sztuki, lecz posiada 
przytem pewne zalety rzeczywiste i o- 
kreślone, przyczyniające się do ogól- 
nego zadowolenia. Istotna, zasadnicza 
wartość opowiadań detektywnych tkwi 
w fakcie, że stanowią one najwcześ- 
niejszy i jedyny przejaw literatury po- 
pularnej, w którym zaznacza się zmysł 
do odczuwania poezji współczesnego 
życia. 

Tak mówi Chesterton. Czyż nie ma 
słuszności? Czyż powieść detektywna 
nie ukazuje życia współczesnego? Nie 
uczy walki, odwagi i siły? Czyż nie 
jest moralną, karząc przestępcę? Czyż 
nie kończy się zazwyczaj happy-end'- 
em? To jest tem, czego łaknie przecięt- 

przeziębieniu, influencji i bólom reumatycznym należy niezwłocznie zastosować tabletki s m 

Toga! które usuwają te chorobliwe objawy. Nieszkodliwe dla serca, żołądka i innych 

` organów. Spróbujcie i przekonajcie się sami, lecz żądajcie we własnym interesie tylko 

We oryginalnych tabietek Togal. 

  

ny czytelnik. Naturalnie, koniecznym 
jej warunkiem jest, by ją dobrze napi- 
sano. Czyż taka powieść detektywna 
nie jest bardziej budującą od jakichś 
Ludzi bezdomnych, gdzie jeden strzela 
sobie w łeb, a drugi nie wie wogóle, 
co ma ze sobą zrobić. 

Mniejsza o to. Młodzież za mało 
czyta. Trzeba więc naprawić to zio. 
Jak naprawić? Coś napisać o tem. Dla- 
tego też p. Juljusz Ippoldt pisze ksią- 
żeczkę p. t. 

— |]ak młodzież naszą zachęcić do 
czytania? (Książnica-Atlas 1932). 

P. Juljusz Ippoldt jest, zdaje się, 
dyrektorem gimnazjum w Krakowie. 
Tak można się domyślać z tekstu. 

Rzecz swoją dzieli ten lekarz mło- 
dzieży na następujące rozdziały: 

1. Czem jest dziś książka dla mło- 
dzieży? 

2. Czem powinna być książka dla 
młodzieży? ° 

3. Jak szkoła może się przyczynić 
do umiłowania książki? 

4. Co szkoła może zdziałać dla pod 

niesienia czytelnictwa poza nauką 
szkolną? 

5. Współdziałanie rodziców. 

Do tych pięciu rozdziałów dochodzi 
oczywiście wstęp i krótkie uwagi koń- 
cowe. 

Zagadnienie tedy obstawione jest 
ze wszystkich stron tak, że już chodu 

niema. Trzeba albo pochylić głowę z 
uznaniem, albo pokręcić mocno głową. 

Nie mam zamiaru analizować tej 
książki. Niech ją przeczyta każdy po- 
lonista, niech zastosuje w praktyce ta- 
kie naprzykład rady: 

1) Korytarze i sale szkolne należy 
przyozdobić reprodukcjami wybitnych 
dzieł sztuki (str. 22.) 

2) Urządzać możliwie jak najczęś - 
ciej tak zwane wieczory literackie. 1 e- 
matami do nich mogą być: pory roku, 
morze, step, las, życie wieśniaka, uczu- 

cia rodzinne, tętno Życia miejskiego 
(str. 23). 

Do. tych tematów dodaje autor 
jeszcze jeden: „los robotnika". Ba-ar- 
dzo aktualne. 

3) Ważnym bardzo. czynnikiem, 
zdaniem autora, w rozbudzeniu czytel- 
nictwa, jest produkcja własna uczniów, 
ich twórczość literacka (str. 24). In- 
nemi słowy to, co zwykło nazywać się 
hodowlą grafomanii. 

Ale niezawodnym środkiem — autor 
ręczy za to, jako że sam go na swoich 
uczniach wypróbował — będzie nastę- 

pujący: Należy pięknie wypisać albo 
„ładnie typograficznie wykonać" po- 

niższy ustęp, potem oprawić go w ram- 

ki i umieścić we wszystkich klasach 

(str. 4). 
Ustęp brzmi tak: 

— Książka, to cudo promieniste, to 

  

wszystkich aptekach. 

  

złota iskierka, to okruch serca, to pro- 
mień wieczystego słońca, ce świeci na 
drodze „we“ wiecznośc. Ona jest z na- 

mi, kiedy jest smutno, i śmieje się ra- 
zem z nami. Bez niej wyglądałoby na- 
sze życie jako lodowa pustynia, twar— 
da, straszna i śmiertelna, życie bez ma- 
rzeń, bez poezji, bez złudzeń, bez tę- 
czy, bez tego, co rzuca blask na jego 

okrutność. Gdzie niema książki, tam w 

życiu człowieka czyni się zła pustka, 

której niczem wypełnić nie można, tam 

bez jej promienia włóczą się mgły i 

senne opary, rodzi się oschłość i naj- 

straszniejsza choroba duszy: nuda. 

Człowiek więdnie bez książki i bez sło- 

necznej jej iluzji, bez przeczystej jej 

poezji i bez śpiewu jej serca, jak więd- 

nie kwiat bez słońca... 

I tam dalej — przez całą stronicę- 

Mam wrażenie, że nieźle byłoby, a- 

by każdy uczeń, od klasy pierwszej po- 
cząwszy, nauczył się tych złotych my- 

śli napamięć i codzień był z nich prze- 

pytywany: : 

— O ksiąžko, ty cudo promieniste, 
ty iskierko, promyku, tęczo i słoneczna 
iluzjo! 

— Źle. Siadaj. Opuściłeś: „prowadž 

mię na drodze we wieczność!* Na- 
stępny, dalej... 

I jeszcze narzekamy,. że brak nam 
światłych pedagogów. 

Wysz. 
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CORSAIR ADS 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 
nego U.S$.B. w Wilnie. 

7 ата 29-1Ш 1932 г. 
Ciśnienie średnie: 764 

Temperatura średnia: 0 

Temperatura najwyższa: -+3 

Temperatura najniższa: — 8 

Opad w mm: — 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: spadek 

Uwagi: pogodnie. 

URZĘDOWA 
— Komisja sanitarno - porządkowa Sta- 

rostwa Grodzkiego Wileńskiego dokonała w 
dniach 24 i 25 marca rb. lustracji szeregu 
zakładów użyteczności publicznej, przyczem 
właściciele: 1) fryzjerni, Wielka 16, właści- 
ciel Dunowski, 2) piekarni, Wielka 18, włóści 
cieł Wołożyński, 3) masarni, Wileńska 20, 
właściciel Żytkiewicz, 4) piekarni, Jagielloń- 
ska 5, właścicieł Szewczyn za nieprzestrze- 
ganie przepisów sanitarnych zostali pociąg- 
nięci do odpowiedzialności. 

MIEJSKA 
— Umorzone pożyczki na odbtdo- 

wę. Dnia 23 marca br. odbyło się po- 
siedzenie Wojewódzkiej Komisji Od- 
budowy, na którem rozpatrzono 412 
spraw o umorzenie pożyczek, pobra- 
nych na odbudowę budynków, znisz- 
czonych wskutek wojny na terenie po- 
wiatu brasławskiego. Komisja postano- 
wiła z ogólnej sumy pożyczek 311.056 
zł. umorzyć 305.800 zł., to jest 98,31 
procent. Należy zaznaczyć, że obecne 
posiedzenie Komisji było pierwszem, 
działającem w myśl znowelizowanych 
przez Sejm, w dniu 12 marca 1932 r. 
przepisów, udzielających Wojewódz- 
kiej Komisji prawa całkowitego umo- 
rzenia pożyczek bez aprobaty Minister- 
stwa Robót Publicznych i prawa nie- 
potrącania z kwoty podlegającej umo- 
rzeniu poprzednio wydanych ze Skar- 
bu Państwa zapomóg bezzwrotnych. 
Te nowe przepisy są znacznym kro- 
kiem naprzód w dziedzinie usprawnie- 
nia administracji, a jednocześnie wiel- 

ką ulgą dla najuboższej ludności, dla 
której poprzednie przepisy ustawy nie 
zezwałały na całkowite umorzenie po- 

Wrażenia. 
poświąteczne 

A więc już po świętach.. Zanim wróci 
normalny tryb codzienny przypomni ten iów 
dzieje tych dni kilku... 

Ponoć ruch w sklepach był. Wielki, ma- 
ty — wszystko jedno, ale był. Ktoś zamówił 
towaru na 104 zł., cztery zapłacił, sto „za- 

pomniał", ale nieużyty kupiec nabrać się nie 
dał... Inny uprościł całkiem sytuację, zabie- 
rając ze sklepu „przez pomyłkę" cudzą pacz 
kę, aż dopiero przy pomocy policjanta, szo- 
ferów i przechodniów, udało się ją odzyskać. 

. Tak czy inaczej stół wielkanocny znalazł 
się niemał wszędzie. Dzień Zmartwychwsta- 
nia wstał pogodny, osłoneczniony i wiosen- 
nie nieświadomy wszystkiego, co nie było 
radością, wytchnieniem, lepszą myślą... Na 
kołku zawisły sprawy szare. Choć na go- 
dzin kilkanaście zapomniano o... zresztą wia- 
domo o czem. 

, Mimo narzekań na ciężkie czasy znalazła 
się przecież jakaś babka, szyneczka i win- 
ko swego wyrobu. (winko nie szynka!) 

Trzeba było jeść, by gościnnej gospodyni 
nie obrazić (gościnności, cnoto ginąca!), 
trzeba było pić wino i znawstwo pana domu 
podziwiać, a nadewszystko chwalić, chwalić.. 
Chwalić stół, jajka malowane, (zapewne 
przez uroczą córeczkę szanownej Pani!?), a 

to, co było — własnej 
roboty! Żeby nawet zakalec się trafił, żeby 
szynka do podeszwy podobna była — chwa- 
lić, chwalić! Zato dostawało się po wyjściu 
słodki komplement — „miły młody  czło- 
wiek, choć trochę lakomy“. 

Gdy się zasiadało do dziesiątego z rzędu 
stołu, trudniej przychodziło zdobyć się na 
apetyt. Wzmagał się natomiast zapał chwa- 
lenia, co dodatnio odbijało się na opinii od-. 
wiedzającego. 

Nie spotykano dotąd wypadku, aby ktoś 
ganił „Własną robotę", chyba, że potem zda- 
rzyła się okazja ulżyć sobie na temat kuli- 
narnych wyczynów „tej lksińskiej". No, ale 
kę należy już do programu rozmów o miłych 
Boni. 1 odbywa się według znanego sza- 

Jeżeli chodzi o rozmowy. to świąteczne 
mają swoje odrębne cechy. Wśród wielu róż 
nych gatunków, da się wyróżnić dwa naj- 
powszechniej używane rodzaje: 
ы 1) rozmówki o kłopotach materjalnych, 
2) rozmówki o kłopotach matrymonialnych. 
—- Pierwsze komentarzy nie wymagają, dru- 
šie SĄ O tyle ciekawe, że mają spory zasięg. 
„anienki o subtelnem sercu zwierzają się 
cobrym znajomym, że właśnie oczekują od- 
powiedzi od . pewnego interesującego mło- 

dziana, który ogłaszał się w tyg. „Kino“, ja- 
! amusie 

panien na wydaniu z oburzeniem mówią o 
braku patrjotyzmu Kiepury, który Śmiał za- 
ręczyć się z Węgierką, podczas, gdy tyle 
urodziwych Polek jest do wyboru. Na nie- 
śmiałą uwagę, że o Kiepurze to plotka — 
nie zawsze się można zdobyć wobec obfi- 
tego patosu wymowy oburzonej mamusi. 
Wogóle ludziom o gołębiem sercu i łagod- 
nym charakterze zaleca się podczas wizyt 
świątecznych, używanie petard na Sa 
nie zapalu oratorskiego rozmėwcy i oznacze 
nie końca miłej wizyty. 
„„„A_ najlepiej całkiem dać spokój z temi wi- 

iż tami... szynka, jajka, mazurek, indyk, „bia 
= główka” (wyraz spieszczony od białogło- 
wa tak w kółko. — Pożytku z tego nie- 

potrzebny, 

ofianpl piej _zrobik ci, którzy zamiast wizyt 
AGGA Ożyli na jąkiś cel dobroczynyy. Na 

yszłe święta zrobię tak również. 7 © 

  

a często i wydatek na medykamenty O. 

życzki w wypadku, gdy pożyczkobior- 
ca otrzymał też i zapomogę bezzwrot- 
ną. Z pośród umorzonych całkowicie 
pożyczek zasługuje na wyróżnienie po 
życzka na odbudowę kościoła w Dry- 
światach w sumie 20.368 zł. 

— Normowanie ruchu, którego niema. 
W Starostwie Grodzkiem odbyła się one- 

gdaj konferencja w sprawie unormowania 

ciężarowego ruchu kołowego w śródmieś- 

ciu. W konferencji prócz władz administra- 

cyjnych uczestniczyli przedstawiciele miasta 
z wice-prezydentem W. Czyżem na czele. 

Rozpatrywana była sprawa ruchu koło- 

wego przez Ostrą Bramę. Mimo sprzeciwu 

przedstawicieli żydów, i przekonywań ławni- 

ka Kruka, który w. imię interesów kupie- 

ctwa żądał przepuszczania go godz. 10 rano 

furmanek włościańskich przez Ostrą Bramę, 

władze administracyjne stanowczo sprzeci- 

wiły się temu i wniosek ten odrzuciły. Rów- 

nocześnie z polecenia władz administracyj- 

nych zamknięto ruch ciężarowy na uł. Ostro 

bramskiej i Bazyljańskiej. Ruch kołowo - 

ciężarowy oraz dla furmanek wiejskich bę- 

dzie odbywał się przez ulicę Targową i 

Most Żelazny. 

Omawiano również spratvę ograniczenia 

ruchu kołowego przez centralne ulice miasta 

Krążenie furmanek na głównych  uilicach 
miasta z dniem 1 kwietnia będzie wzbronio 

ne i tylko w wyjątkowych wypadkach poli 

cja będzie udzielała zezwoleń na przewoże- 

nie towarów przez śródmieście. 

tytuł. 

ZEBRANIĄ I ODCZYTY 
— Zjazd sjonistów. W ubiegłą niedzielę 

w Wilnie odbywał się wielki zjazd sjonisty- 
czny z terenu województw północno - 
wschodnich. Na zjeździe omówione zostai y 
sprawy gospodarcze, oświatowe, stosunek 
żydów do obecnego rządu oraz kwestja pa- 
lestyńska. Udział w zjeździe brali najwybit- 
niejsi działacze żydowscy. 

R-6-2 N-E 
— Asialty sezonowe. Zanim „czynniki de 

cydujące“ dobrną do jakiegoš konkretnego 
rezultatu w ustałeniu i wykonaniu typu jezd- 
ni wileńskich — sporo wody w Wilji upłynie. 
Mamy tymczasem sposobność do podziwia- 
nia cudów natury na ulicach. 

Do niedawna był śliczny „asfalt śniego- 
wy'. Aż miło było patrzeć! Teraz wiosenne 
słońce nadpsuło trochę gładką powierzchnię 
tego „asfaltu”, lecz nie usunęło całkiem. Każ 
dy może zaobserwować, szczególnie pod wie 
czór, gdy są przymrozki, jak iśni lodowa uli- 
ca, jak podskakują na wybojach Arbony, jak 
padają konie dorożkarskie, nie mające opar- 
cia na śliskiej drodze. Są w Wilnie także uli- 
ce spadziste — co się tam dzieje, łatwo wyo 
brazić. Np. Wielka Pohulanka, gdzie jest sto 
sunkowo łagodny spadek, lecz dość ożywio- 
ny ruch, daje duży materjał obserwacyjny. 
Autobus idący z góry z trudem się zatrzy- 
muje, dorożką niesposób jest wjechać na 
górę, gdyż koń co krok pada, kaleczy się i 
wreszcie staje... zbyteczne jest zresztą przy 
taczanie przykładów. Warto, aby nasz po- 
mysłowy Magistrat, trzymający przy dłuba- 
niu Boufałłówki dziesiątki ludzi, (z których 
połowa nic nie robi), użył część sił robo- 
czych na oczyszczenie ulic z lodu. Tak są 
zajęci bezrobotni w wielu miastach z ko- 
rzyścią dla ogółu i z chlubą dla Magistratu. 
Sprawę tę uwadze odnośnych władz poleca- 
my, na niedolę biednych koni dorożkarskich 
zwracając jednocześnie uwagę Tow. Ochro- 
ny zwierząt, które też o oczyszczenie jezdni 
zabiegać powinno. O bezpieczeństwo pu- 
bliczności narazie dbać musi ona sama, za- 
nim nie powstanie jakieś Tow. Ochrony od 
kalectwa na ulicach wileńskich. — Т. ©; 

— Honorowy wicekonsulat hiszpań- 
ski w Wilnie. Pan Minister Spraw Za- 
granicznych udzielił exequatur p. To- 
biaszowi Bunimowiczowi, radcy Izby 
Handlowo-Przemysłowej znanemu ban 
kerowi wileńsk. jako wicekonsulowi 
honorowemu Hiszpanji na m. Wilno i 
województwo wileńskie i nowogródz- 
kie z siedzibą w Wilnie. (Mon. Polski 
z 23 marca br. Nr. 68). 
ca Nauczycielki — Weteranki zasylają 
świąteczne powinsz. i serdeczne „Bóg  za- 
płać” Zarządom przy Stow. Naucz. Pol. W. 
Sz. Prezesce p. Rodziewiczowej, Redakcjom 
i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy pa- 
miętają o nas i przychodzą nam z pomocą. 

„— Laureaci konkursu szopenowskiego w 
Wilnie. jak się dowiadujemy, dyr. Zbigniew 
Śmiałowski, który w tygodniu świątecznym 
uczestniczył w obradach wałnego zjazdu Z. 
A. S. P. w Warszawie, nawiązał podczas po 
bytu w stolicy kontakt z pianistami, którzy 
na konkursie szopenowskim otrzymali pier- 
wsze nagrody, w sprawie przyjazdu ich do 
Wilna. Pan Śmiałowski zamówił w Wilnie 
pięć koncertów, które odbędą się w połowie 
kwietnia. Wystąpią na tych koncertach A. 
Uniński, odznaczony pierwszą nagrodą, da- 
lej niewidomy pianista węgierski Ungar, о- 
raz inni laureaci konkursu szopenowskiego. 

— Uwadze udających się na Targi Pa- 
lestyńskie. Polsko - Palestyńska Izba Han- 
dlowa, udzieliła Izbie P. - H. w Wilnie na- 
stępującej informacji w sprawie zniżek cen 
biletów kolejowych i okrętowych dla udają- 
cych się na Targi Lewantyńskie w Palesty- 

ńie. Zniżki będą udzielane za okazaniem sta 
łej karty wstępu i wynoszą do 40 proc. w 
drodze powrotnej na kolejach. Z linijokrę- 
towych jedynie przedsiębiorstwo państwowe 
Żeglugi Rumuńskiej (Serviciul Maritim Ro- 
iman) przyznało ulgi w wysokości 40 proc. 

Termin ważności ulg rozpoczyna się w 2 
tygodnie od chwili otwarcia Targów, (7 
kwiecień) a kończy się w dwa tygodnie po 
zamknięciu (30 kwietnia). z 

Zniżki powyższe można uzyskać indywi- 
dualnie, bądź polecić biuru podróży załat- 
wiezie wszelkich formalności z tem związa- 
nych. 

Izba Polsko - Palestyńska (Warszawa, 
ul. Królewska 43) otrzymała od zarządu Tar 
gów ograniczoną ilość  wzmiankowanych 
kart wstępui istawia je do dyspozycji osób za 
interesowanych po cenie nominalnej 2 i pół 
dol. a 

— yczyny Śmierci š. p. Stanisław: 
Oskierki. W związku ze Bidierių ad 
la majątku Teresdwór (pow. postawski) — 

Stanisława Oskierki zachodzi przypuszczenie 
że zmarł on wskutek zatrucia się jakimiś al- 
koholoidami. Nie wyklucza się możliwości 0- 
myłkowego przyjęcia trucizny — miast le- 
karstwa. 

— Przemytnictwo. Władze skarbowe 
przy pomocy władz administracyjnych i .K. 

. P. w ciągu tygodnia przedświątecznego 
ujawniły na terenie Wilna oraz powiatu wi- 
leńsko - trockiego 14 tajnych gorzelni samo 
gonki. Podczas rewizji znałeziono 1040 li- 
trów gotowej samogonki, przeznaczonej na 

SŁOW © 

W stodole Eleonory Bohdanowi- 

czówny we wsi Paciuny pow. wileń- 

sko - trockiego ujawniono na pułapie 

sufitu wiszące zwłoki noworodka. Nie 

ŻĄCA KREW ZBRODNIA 
MATKĄ POWIESIŁA WŁASNE DZIECKO 

mowię było zawieszone na szyi. Połi- 

cja zatrzymała Bohdanowiczównę, któ 

ra jest podejrzana o uduszenie i po- 

wieszenie swego dziecka. 

Włamanie do gimnazjum 
WILNO: — W Wielki Piątek w nocy do 

lokalu gimnazjum św. Kazimierza w N. Wi- 

lejce włamali się nieznani sprawcy, którzy 

zrabowali maszynę do pisania oraz niektóre 
drobne rzeczy. 

OLBRZYMIA KRADZIEŻ SACHARYNY 
WILNO. Władze skarbowe 

stwierdziły ostatnio, że zdeponowane 
transporty sacharyny, pochodzącej Z 
przemytu, znajdujące się w magazy- 
rach przy lzbie Skarbowej, zostały na 
ruszone. Brakuje około 500 kg. naj- 
przedniejszego gatunku sacharyny, — 

  

sprzedaż. 17 kontrabandzistów pociągnięto 
do odpowiedzialności sądowej . Urządzenia 
gorzelni zostały skonfiskowane. 

— Komunalna Kasa Oszczędności m. Wil 
na podaje do wiadomości, że dnia 1-go kwie 
tnia r.b. o godzinie 14-tej w lokalu Kasy przy 
ul. A. Mickiewicza 11 odbędzie się publicz- 
ne losowanie książeczek oszczędnościowych 
Kasy, przyczem 10 wylosowanych  książe- 
czek będą wynagrodzone premją po zł. 500 
— każda. 

Pragnący brać udział w następnem loso- 
waniu dnia I-go października 1932 roku i nie 
posiadający książeczek  oszczędnościowych 
Komunalnej Kasy Oszczędności m. Wilna — 
powinni zaopatrzyć się w takowe najpóźniej 
do dnia 1 kwietnia b. r. 

TEATR I MUZYKA 
— „Słomkowy kapelusz* — na Pohulan 

ce. — Dziś we Środę, dnia 30 marca br. o 
godz. 8-e wiecz. arcywesoła farsa — wode 
wil E. Labicha p.t. „Stomkowy kapelusz“— 
budžąca na widowni huragany serdecznego 
šmiechu. „Siomkowy  kapelusz“ — to bez- 
troska zabawa, to jakby rozśpiewany i roz 
tańczony pochód masek karnawałowych po 
przez słoneczne ulice Nicei. Szereg. Świet- 
nych powikłań z kapeluszem i humorystycz 
nych przygód czynią wieczór spędzony na 
Pohulance nadwyraz wesołym i pogodnym. 
Ceny mimo kosztów zwyczane. 

— Rewja warszawska. — w Lutni. Dziś 
we Środę dnia 30 marca o godz. 8,30 wiecz. 
— drugi gościnny występ świetnej rewji 
warszawskie p.t. „Tęcza nad Wilnem*, skła 
dającej się z 18-tu pełnych humoru nume- 
rów. Udział biorą: niezrównany tancerz eks- 
centryk Leo Fuks, doskonała pieśniarka H. 
Kunowiecka, Włodzimierz Boruński — pio- 
senkarz — humorysta, świetni w swoim re- 
pertuarze Sielański, Opolski, Duranowska, 
Patkowscy — bałet oraz wielu in. Ceny spe- 
cjalne. Zniżki nieważne. 

— Koncert Sergjusza Benoni. Po powro 
cie z Ameryki wystąpi w sobotę 2 kwiet- 
nia w sali Konserwatorjum raz już tylko 
znakomity artysta opery Medjolańskiej, o- 
becnie zaś Chicago Civic Opera Sergjusz 
Benoni. й 

W wykonaniu tego świetnego artysty— 
obdarzonego nadwyraz pięknym głosem — 
(basso - cantante) usłyszymy szereg aryj 0- 
perowych i pieśni. 

S. Benoni dobrze znany Wilnu. Od lat 
czterech nie produkował się w naszem mie- 
ście, będąc zajęty studjami i . występami 
zagranicą. 3 

Bilety już nabywać można w biurze po- 
dróży „Orbis”. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljons — Romans z porucznikiem. 

Hollywood — Kochanka z Tahiti. 

Kasyno — Kongres tańczy. 

Pan — Książę Bouboule. 

Stylowy — Rozkosze bezczynności. 

Światowid — Ben-Hur. 

|PŁUGI, BRONY, 
KULTYWATORY 

oraz różne inne narzędzia do uprawy 

roli i łąk połeca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
wWiine, Zawalna 11-2.     

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wspólnik podpala. O- 

negdajszej nocy we wsi Kukiszki gm. 
święciańskiej spaliła się stodoła Gar- 
ły Konstantego wraz ze znajdującym 
się tam autem ciężarowem, stanowią- 
cem własność spółki Narocki R. i N. 
Marmusz. Zachodzi przypuszczenie, 
iż stodołę podpalił trzeci wspólnik, 
wydalony niedawno z interesu. Policja 
prowadzi dochodzenie. 

— Okradziony kowal. Z kużni Wekslera 
(Z-k Kazimierzowski 5) w międzyczasie od 
23 do 28 bm. nieznani sprawcy skradli róż- 
ne narzędzia kowalskie wartości 260 zł. 

— Włóczęga — złodziejką. Z mieszkania 
domu nr. 24 przy ulicy Połockiej na szkodę 
Gregorowicza Adolfa, skradziono złoty zega- 
rek oraz drobną garderobę łącznej wartości 
135 zł. — Sprawczynię kradzieży Kundziel 
Antoninę, bez stałego miejsca zamieszkania 
ze skradzionemi rzeczami zatrzymano. 

— Wileckiej Marji (Szklana 8) z nie- 
zamkniętego mieszkania skradziono gardero 
bę damską i męską wartości 50 zł. Ustalono 
że kradzieży dokonała Supówna Helena bez 
stałego miejsca zamieszkania, za którą 
wszczęto poszukiwania. 

— Między znajomymi. Wodzińskiemu Fe 
liksowi (Legjonowa 2) w piwiarni przy ul. 
Konarskiego 33 skradziono z kieszeni mary- 
narki 30 zł. Sprawcy kradzieży — Błaszczy 
ka Kazimierza (Konarskiego 1) narazie nie 
zatrzymano i skradzionych pieniędzy nie od- 
naleziono. 

— Fałszywy bilon. Izdebski Włodzimierz 
(Zarzecze 14) dostarczył do 4 komisarja- 
tu m. Wilna, fałszywą monetę 1-złotową, — 
którą otrzymał w sklepie Wołosowa Eljasza 
(Zarzecze 10). 

— Nagły zgon. W dniu 27 bm. o godz. 
5-ej rano w swem mieszkaniu przy ulicy 
Słowackiego 17, wskutek udaru serca zmarł 
nagle Zdanowicz Hieronim, lat 36. Zwłoki 
zabezpieczono do decyzji władz prokurator- 
skich. 

— Upadła na chodnik. W tymże 
dniu na klatce schodowej domu nr. 7 przy 
ul. Kasztanowej zasłabła nagle Sienkiewi- 
czowa Marja, lat 46 (Zawalna 30) odwie- 
ziona do szpitała św. Jakóba, Sienkiewiczo- 
wa, nie odzyskując przytomności zmarła-— 
Przyczyna Śmierci nie ustałona. Zwłoki za- 

  

|. niebezpieczniejszych 

wartości kilkudziesięciu tysięcy zło- 
tych. Do magazynów  wydełegowano 
natychmiast komisję  lustracyjno - 
śledczą, która ma zająć się zbadaniem 
tej sprawy. Powiadomiono również 
władze śledcze, które ze swej strony 
zarządziły dochodzenie. 

  

LIST BO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W związku z umieszczeniem w Nr. 64 
„Dziennika Wileńskiego" z dnia 18 marca 
wzmianki p. t. „Pojednanie*, Jego Ekscelen- 
cja Arcybiskup Teodozjusz polecił mi zako- 
munikować, że treść tej wzmianki w sposób 
nieścisły i niezgodny z prawdą przedstawia 
stosunki cerkiewne i że natomiast poruszo- 
na sprawa znalazła swój wyraz w protoku- 
je Nr. 4 z dnia 1 lutego 1932 r. dorocznego 
zjazdu dziekanów i protojerejów prawosław 
nej djecezji wileńskiej, dotyczący ustęp któ- 
rego brzmi jak następuje: „,,1932 .r. dnia 1 
lutego. Djecezjalny Zjazd Duchowieństwa u- 
znał za konieczne zwrócić uwagę na zjawie- 
nie się w djecezji oszczerczego perjodyka, 
p. t. „Swietocz Biełorusi* i jednodniówek, 
wydawanych przez jedną z partyj białoru- 
skich, występującą rzekomo w obronie Cer- 
kwi prawosławnej. Zjazd Djecezjalny uwa- 
ża za konieczne podkreślić, że osoby, publi- 
kujące wyżej wymienione wydawnictwa, w 
istocie „nie wiedzą, co czynią”. W ciężkim 
dla Cerkwi prawosławnej czasie... przyno- 
szą niepowetowaną szkodę prawosławnej 
wierze, która i bez tego przeżywa obecnie 
Golgotę. 

Niechaj wstydzą się, że wzięli na siebie 
rolę Kainową“. 

Na powyższym protokule J. E. Arcybi- 
skup napisał własnoręczną rezolucję: „1932 
r. 6 lutego. Zdanie Zebrania Diecezjalnego 
uważam za prawidłowe. Arcybiskup Teodo- 
zjusz“. 

Prosząc o umieszczenie niniejszego listu 
na łamach poczytnego pisma Pańskiego 

pozostaję z poważaniem A. Śnieżyński. 
Sekretarz Konsystorza Prawosławnego 

w Wilnie. 
dakażskAnAkżkAAkAkA, 

fkłań Furiegicńów, Piagia, Fisbarmocji 

K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od r. 1874) 

iino, Niemiecka 3, m. 11 

Nikły plon 
„ Święta, jak wiadomo, nie mogą obejść 

się bez wypadków i wybryków. jest to po 
niekąd obyczaj, i tradycja, wypielęgnowane 
przez luksusową, wyborową i poprostu sa- 
mógonkę. Tego roku jednak obyczaj za- 
chowano w stopniu znacznie mniejszym. — 
Wprawdzie riejeden chctał był wyładować 
kawalerską fantazję, ale nawet na samogon- 
kę nie starczyło. W ten sposób kryzys za- 
Cciężył i na temperamentach. 

Do zachowania powagi i umiaru przy- 
czyniła się również policja: już w Wielką 
Sobotę przymknęła awansem wszystkich co 
niet żulików. Spędzili oni 
święta niczem Wielki Post. Oby tylko nie 
chcieli powetować sobie obecnie tych dwóch 
zmarnowanych dni. 

Ale dzięki temu, nie było znaczniejszych 
kradzieży. Zdarzyły się natomiast bójki: — 
dwóch kawalerów potłukło nadto mocno 
dwie panny. Jeden — to jan Araszkiewicz 
(Klonowa 21). — Odwdzięczył się on Petro 
neli Mieszkowskiej za poczęstunek w ten 
sposób, że rozwalił stół ze święconem, spu- 
stoszył straszliwie mieszkanie i  nakoniec 
chciał zastrzelić właścicielkę. 

Podobnie spisał się Adam Czesiun po 
zakończonem przyjęciu u Anastazji Łatyszyń 
skiej (Legonowa 154). W danym wypadku 
w ruch poszła siekiera. 

Jeden z mieszkańców ulicy Kalwaryjskiej 
zabawiał się mniej szkodliwie: podszczuwał 
psy na przechodniów. Przypadkowo jeden z 
nich (Wł. Karmacow) został dotkliwie po- 
kąsany. 
|". Wreszcie na rogu ul. Sierakowskiego 1 

Mickiewicza doszło do chmielnej awantury z 
żydami. Niedługotrwały tumult skrupił sięna: 
p. Kreścińskim, którego przygodnie poturbo 
wano. 

BSN VI KITT TIT REIK 

bezpieczono do decyzji władz prokurator- 
skich. 

— Ofiara niechlujstwa stró- 
żowskiego. Jackiewiczówna Aleksandra 
(Równe Pole) w dniu 26 bm. na ulicy Fila- 
reckiej poślizgnęła się i padając, złamała pra 
wą nogę powyżej kołana. Pogotowie od- 

wiozło Jackiewiczównę do domu. 

— Podrzutek. W klatce schodowej do- 
mu przy ulicy Zygmuntowskiej 12 znalezio- 
no w dniu 26 bm. podrzutka w wieku oko- 
ło 2 tygodni i umieszczono w przytułku 
Dzieciątka Jezus. 

— Samobójstwo. Genia  Tatelis, lat 20, 
córka właściciela domu przy ul. Bonifrater- 
skiej 6, popełniła samobójstwo przez powie 
szenie. Nim zdjęto ją ze sznura, desperatka 
już nie żyła. Powód — zawód miłosny. 

— Okradzione mieszkanie. Garderobę 
wartości tysiąc zł. skradziono przedwczoraj 
Józefowi Garlińskiemu (z Bernardynski 8). 

„Złodzieje dostali się do mieszkania, o- 
twierając zamki wytrychami. 

— Wypadek samochodo - 
w y. Szofer taksówki nr. 14018 Ol- 
szewski Ignacy (Zawalna 55) na ul. 
Wielkiej najechał na przechodzącą 
przez jeźdnię Cichobrazową Annę, lat 
26 (Bakszta 2). Cichobrazowa dozna- 
ła ogólnego potłuczenia ciała. Lekarz 
Pogotowia Ratunkowego odwiózł ją 
do mieszkania w stanie niezagrażają- 
cym jej życiu. 

  

Jerzy Jaroszewski | 
SŁUCHACZ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ w WILNIE 
opatrzony Św. Sakramentami, po długich i ciężsich cierpieniach 
zasnął w Bogu dnia 23 marca w maj. 
przeżywszy lat 22. 

Złożenie do grobu drogit 
dnia 25 marca w Maniewiczach 

Głębokie na Wołyniu, 

h nam szczątków odbędzie się 
na Wołyniu, 

o czem zawiadamiają, nieukojeni w głębokim bólu 

RODZICE, SIOSTRA : RODZINA 

MODY WIOSENNE 
Wszechwładna Pani — Moda nie zna 

przeszkód. Nawet obecny  wszechświatowy 
kryzys nie zatrzymuje jej postępu naprzód. 

Odwieczne marzenie kobiety — być do- 
brze ubraną — mocniejsze jest od. kryzysu 
i złych czasów. == 

To też moda tegoroczna idąc na spotka- 
nie wymogom ostatniej chwili, wysunęło ha- 
sło: „Elegancja, wytwornošė i taniošč“. 

Hasłu temu hołdują zarówno wielkie do- 
my mód w Paryżu jak i w Warszawie. 

Mała przechadzka po pierwszorzędnych 
magazynach warszawskich, pozwala czło- 
wiekowi zorjentować się w tem, co będzie 
noszone w obecnym sezonie wiosennym. 

Oto jest mały przegiąd tego, co widzie- 
fiśmy. — т 680 

A więc ż początku: zasadniczą linja su- 
kien nie zmieniła się. Suknie są mniej więcej 
tego samego charakteru, jakie nosiłyśmy 
zimą. > 

Jedynie linja stanu podniosła: się wyżej 
naturalnego wcięcia i znajdiije Się bliskó pod 
biustem, podobnie, jak w stylu -Directoire, 
choć nie trzeba znów tak przesadnie zazna-- 
czać jej wysokości. Spódnice w sukniach bę-- 
dą noszone z gorsecikami, w sukniach z 
gładkiego materjału, kolorowe wstawienie 

  

- Odznaczają tę wysokość stanu. Blužka wy- 
rzucana często ponad spódnicę z bufiastemi 
rękawami, przypomina modną 'sylwetkę z 
1900 roku. 3 ! 

Nie jest to jednakże kopja 
dy, tylko jej stylizacja. 

Przypomina też modę 1900 roku w wie 
lu szczegółach. Będziemy więc znów nosiły 
guziki stalowe, galalitowe i ine na śukniach 
i płaszczach, umieszczonych w rzędach ukoś 
nych „pionowych, lub poziomych, wypustki 
i paski z aksamitu, służące do przybrania 
sukien deseniowych, (których naogół będzie 
mało tego lata). 7 2 

Sensacją swego rodzaju będą natomiast 
płaszcze z materjałów deseniowych, robione 
szydełkowo, lub z wełnianej koronki. Pła- 
szcze te będą noszone do gładkich sukien. 
Pięknem bedzie tego rodzaju połączenie czar 

ówczesnej nio 

   

nej sukni jedwabnej z płaszczem z białej ko- 
ronki wełnianej, jednakże toaleta ta nadaje 
się tylko do eleganckiego uzdrowiska. Szy-. 
dełkowy karczek, rękawy i mankiety z jed- 
wabiu ślicznie ozdabiają każdą suknię. Ma 
to też tę dodatnią stronę, że pozwala pani 
przerobić starą, zeszłoroczną suknię, co na- 
daje pozór nowości zeszłorocznej sukni, któ 
rej linja przecież nie uległa żadnej zmianie. 

Do zasadniczych deseni tegorocznej mo- 
dy należą: kratki, paski, pastylki i kropki, 
chociaż trochę to staroświeckie, jednakże wy 
gląda prześlicznie. 

Suknie przedpołudniowe, najczęściej z cie 
mnej wełny nadal zachowały swój krój spor-, 
Lost 

ardzo ożywia taką suknię jak to wspo- 
minaliśmy przedtem przybranie z guzików i 
klamr srebrnych, najrozmaitsze kołnierzyki 
stylpy i epolety. Zresztą szerokie pole do 
popisu ma w danym wypadku zarówno 
krawcowa, jak i jej klientki. 

Suknie popołudniowe, także utrzymane 
w ciemnych tonach, najodpowiedniejszym 
dla tych sukien jest jedwab. Używamy do 
nich w najrozmaitszych gatunkach: crepe, — 
mongole, marocaine, oraz nowe kombinacje 
wełny z jedwabiem. Linja tych sukien wca- 
le się nie zmieniła, jest nadal wysmukła, 
ściśle oblegająca ciało. > 

Jedną z najpiękniejszych kreacyj sezonu 
będzie połączenie koloru „Patou błeu* z 
czarnym. 

Przechodząc do płaszczy wiosennych, mu 
simy zaznaczyć, że w tym sezonie panie 
nosić będą płaszcze sportowe. Najodpowied 
niejszym do tego rodzaju płaszczy jest tweed 
w rozmaitych deseniach. Dużo uwagi udzie- 
la się wypracowaniu rękawów. Często też 
można będzie spotkać płaszcze o kroju ra- 
glan, lub kimono. a 

Na płaszcze popołudniowe używać 'bę- 
dziemy georgetć'ę i t zw. boucle. 

Dominującemi kołorami czarny i ciemno 
granatowy, przyczem nieodzownem przybra- 
niem takiego płaszcza jest kołnierz i klapy 
z breįtszwanca, lub szarych  gronostajów. 
Szal z szarych gronostajów nosić będziemy 
także do płaszczy sportowych. : 

Dodać należy, że torebki, rękawiczki i 
pończochy dotychczas noszone we wszelkich 
odcieniach beige, nie są modne. Ustąpiły one 
miejsce kolorowi szaremu, gdyż zarówno 
pantofle, pończochy i torebki w sezonie 0- 
becnym będziemy nosiły tylko w kolorze 
szarym. Roby. 

"SPORT 
-Wilne—Białystok 

MECZ ŻYDOWSKICH DRUŻYN 
BOKSERSKICH Е 

Dobrze to świadczy o ŻAKS-ie, że prze- 
jawia inicjatywę organizując imprezy. Chwa 
li mu się to niepotrzebnie tylko pozwałą sa- 
bie na reklamę niezupełnie odpowiadającą 
rzeczywistości. Mówiło się o meczu ZKS Bia 
łystok — ŻAKS, jako niemal o spotkaniu re- 
prezentacyj obu miast, a tymczasem: Biały- 
stok przysłał jakąś słabiznę, jakichś garba- 
tych, suchotniczych zawodników, a ŻAKS5 
wystąpił bez Pilnika (jego walka była włd- 

„śnie magnesem przyciągającym publiczność) 
"i choćby bez doskonale" zapowiadającego się 
*„Niko”, 

Nic dziwnego, że w tych warunkąch mecz 
wypadł nieciekawie. : 

Oto wyniki poszczególnycyh spotkań: 

Waga kogucią: Wire (B) — Cweig. 
Szkoda słów o tej walce prowadzonej bez 

pojęcia o boksie, a wygranej przez Cweiga. 
Waga piórkowa: Szańkiń (B) — Gor- 

don. Z 

Dziwićby się należało lekarzowi, który 
pozwala takiemu cherlakowi jak Szańkiń fa- 
tygować się w sporcie. Pomijając już okrop- 
ne wrażenie, jakie sprawia ułomny zawod- 
nik na ringu, ale przecież nie może on po- 
ruszać się. Żadnego śmielszego ruchu, jakieś 
anemiczne, proste skoki na  rachitycznych 
nóżkach. | mimo wszystko wygrał. Mało te- 
go, trzy razy posyłał na deski, do ośmiu — 
Gordona. 

Złośliwi mówili, że na scenie był prze- 
ciąg i on to powalił Gordona. 

To nie była walka — to skandal aspor- 
towy. : i 

Waga lekka: Gieces (B) — Kloces. 

Agresywny i sympatycznie walczący Kło- 
ces, naszem zdaniem pokonał swego znącz- 
nie wyższego przeciwnika. Sędziowie przy- 
znałi reniis. 2 

W drugiej parze walczyłi Kuśnier (B) z 
Jungierem. Znów remis po wałce dość iad- 
nej. 

Waga półśrednia: Epsztejn (B) — Nadei. 

Nadel mógł łatwo wygrać przez K.O., cóż 
kiedy strasznie słabo orjentuje się. 

Waga średnia. Brzeziński (B) — Dzier- 
kowski (T.N.R.) Zamiast chorego rzekomo 
Piłnika, do wałki stańął wypożyczozny Dzier 
kowski. Zwyciężył on wprawdzie, ale wałka 
— pożal się Boże. Lewy, prosty i odporność 
na ciosy, to cała. umiejętność „mistrza 
Dzierkowskiego. 

Waga półciężka: Postygacz (B) — Za- 
ciewski. Znów wypożyczony zawodnik, któ- 
ry przyniósł dwa punkty. 

Zaciewski od mistrzostw poprawił się 
znacznie. Możę miał tylko swój dobry dzień, 
ale walczył dobrze. Sypał serjami, utrzymał 
się do końca walki w niezłej formie, jest wo- 
gėle znacznie ruchliwszy. Był chyba: najlep- 
szym zawodnikiem na ringu. х 

Bialostoczanie wyjechali z Wilna poko- 
„nani w stosunku 10:4. Powinni byli prze- 
grać na zero i gdyby nie Gordon i sędźio- 
wie, takby się stało. Н 

Sędziowali w ringu p.p. Kloczkowski i 
Rutkowski. (t) : 
  

  

— Tygodnik Ilustrowany Nr. 13 przynosi 
jak zwykle treść obfitą i interesującą. Obok 
szeregu artykułów, recenzyj i notatek, znaj- 
dujemy prozę Wacława Berenta („Szabla i 
duch") i Jana Parandowskiego („Dysk olim 
pijski*), oraz poezje H. Januszewskiej („Rap 
sod wieków”). W artykule wstępnym St. 
Szczutowski zastanawia się nad sposobami 
„Ocalenia gospodarczego". Cztery nieznane 
listy Sienkiewicza prezentuje p. J. W. Ko- 
bylański. 

  

Od pewnego czasu nadchodzą do 

rynek połski najlepszy środkiem będzie 

w najkrótszym czasie naszej kolekcji. 
Adres nasz: AUROR 
Nasz wspaniała kolekcja zawiera: 

różowy ssumon. 

15 Ro: 

50 Anemonów, kwiat popularny w 
50 „Ranoncules"* , 

20 „Oxalis Deppii“ zwane „roślina 
  

15 Dalji „Aurora's Roem*. 

sngielskim, francuskim lub niemieckim.   

HILLEGOM AURORA HOLANDJA 
CEBULKI KWIATOWE ŚWIATOWEJ SŁAWY 2 

SPROWADZAJCIE dza” pana: Z NAJLEPSZEJ FIRMY 

pokojowych lub ogrodowych. Sądzimy, że w celu wprowadzenia naszej Firmy na 

i cebulek z Holandji, kolekcji tak urozmaiccnej pod względem bogactwa kolorów 
i słodyczy zapschów, jakiej paśstwo nia spotykali. ” 

Kolekcja ta zawiera 350 cebulek i roślin rozmaitych gatonków i została ntwo- 
rzona przez nas, fachowców, z uwzględnieniem naszego klimatu. Kwiaty „Aurory* 
budzą radość w sercach młodych i starych, bogatych i biednych. Kolekcja cebulek 
„Aurora*, zamieni pokoje wasze i ogrody w prawdzi! $ 

Biorąc pod uwagą wielką ilość obstalnuków, 
nie, prosimy o nadsyłanie zamówień bezzwłocznie z wyrażnym wymienieniem 
nazwiska i szczegółowego adresu, Nikt nie powinien się ociągać ze sprowadzeniem 

BULB NURSERIES Hillegom — Hollande — Europe. 

100 Giadjolusów o dużych kwiatach, 5 różnych kolorów; lila, żółty, czerwony, 

50 Gladjolusów o drobnych kwiatach, w 5 pięknych kolorach. 
20 Eegėuij (10 zwykłych i 10 podwójnych) o kolorach rozmaitych. 

lin trwałych bardzo urozmaiconych. 
10 Hjacyntów (Hysciuthus Candicaus) Królowa Kwiatów. 

ałe różyczki* wszelkich kolorów. 

15 „Montbretias* rozmsitych kolorów, 

350 Cebulek i roślin w cenie franków franc, 70 (zł 25), 
Podwójna kolekcja (700) w cenie tranków 130 (zł, 46 gr. 60). s 
Szybka usługa. Wysyłamy bez kosz ów pocztowych pod wskazanym adre- 

sem, Załączamy do ksżdej paczki Świadectwo zdrowfa, wydane przez urząd phyto- 
patologiczny. Każdy gatunek upakowujemy oddzieluie z etykietą. Posyłsmy rów: 
pież w każdej paczce darmowy katalcg ilustrowany ze wskszówkami w języksch: 

dodajemy bezpłatnie siedem nowości światowej sławy „Aurora“ „Tigielilies“. | 
Na zamówienia bez zaliczki wysyłamy paczkę za pobraniem, pizyczem należy 

wpłacić 5 fr. franc. (zł, I gr. 80) na rachunek kosztów przesyłki. 

nes z Polski zamówienia na cebulki roślin 

wysłanie jednej z naszych kolekcyj roślin 

raj! 
nadchodzących do nas codzian- 

odcieniach barw tęczy. 

szczęścia”, 

Do zamówień z załączoną z góry cplaią      
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Czerwona łuna nad Polesiem 
BRZEŚĆ LITEWSKI. (Pat). W ostat- 

nich anisch zanotowano na terenie Po- 
iesia szereg większych pożarów. — We 
wsi Pioskin pow. pińskiego z nieusta 
ienej przyczyny spallt się młyn moto- 
rowy wartości 40 tysięcy złotych, naie- 
żący do Michała Budzika. 

We wsi Ltewsk pow. drohickirgo 
spłonęło 12 z-gród. Wysokości strat 
nie ustalono—wiadomo jedynie, że są 

„MY DWAJ” 
AUTOBIOGRAFJĄ LINDBERGHA 

Pod tytułem „My dwaj" ukazała 
się autobiografja słynnego lotnika a- 
merykańskiego, Ch. Lindbergha, które 
go nieszczęściu współczują obecnie ca 
łe Stany Zjednoczone. Autobiografja 
odnosi się do czasów, kiedy Lindbergh 
nie był jeszcze znakomitością świato- 
wą. Epizod, który tu przytaczamy, — 
wydarzył się podczas lotu Lindbergha 
nad Texas; nastąpiło pęknięcie śmigła 
i lotnik zmuszony został do lądowa- 
nia w stepie. 

"_ „Dzisiaj grupa farmerów postano- 
wiła urządzić kawał, co się zowie. Zło 
żyli się każdy po 50 centów w celu o- 
płacenia lotu z pasażerem -murzynem, 
pod warunkiem, że urządzę porządną 
„kołysankę* w powietrzu. Murzyn zgo 
dził się chętnie na propozycję podróży 
w przestworzach, nie podejrzewając 
niczego. Szczerząc  zęby,śmiejąc się 
wesoło, wdrapał się na swoje siedze- 
nie w aeroplanie, zapewniając przy- 
tem swych czarnych ziomków, iż w 
czasie lotu będzie przesyłał im pozdro 
wienia czerwoną chustką. „Ja się nie 
bač“ — zapewniał nas. 

Motory puszczono w ruch, wystar- 
towałem pełnym gazem. Mój murzyn 
zapomniał jednak pociągnąć za wentyl 

  

gazowy i dojechawszy do końca lot- 
niska, musieliśmy znowu wracać na 

start. s 
Obiecałem coprawda moim kompa- 

nom, że urządzę murzynowi kołysanie 
jak się patrzy. Ale — prawdę mówiąc 
— nie miałem sam żadnego doświad- 
czenia w ekwilibrystyce powietrznej. 
Trudno — przyrzekłem, trzeba więc 
było dotrzymać słowa. Wyciągnąłem 
moją „Jenny“ na wysokość tysiąca me 
trów i przechyliłem aparat mocno na 
bok. Murzyn hałasował, ale "ie tracił 
odwagi. 

Postanowiłem wykonać t zw. loo- 
ping. Rozpędziłem aparat, nadałem mu 
największą możliwą szybkość, podcią- 
gnąłem ster — i aparat stanął prawie 
prostopadle na ogonie, wirując przez 
chwilę w powietrzu bez oparcia. Pod- 
ciągnąłem teraz za prawy ster, aby za 
toczyć koło, ale było już zapóźno, ste- 
ry nie działały. Murzynowi wydawało 
się, że popis już się skończył, z ra- 
dości wychylił się do połowy ciała 
przez burtę i w tym momencie aparat 
przewrócił się. Zaczęliśmy  zlatywać 
nadół, na łeb na szyję, pędząc z niesa- 
mowitą szybkością i zbliżając się ku 
ziemi. Wreszcie udało mi się opano- 
wać sytuację i 
właściwy kierunek. Ale looping nie po 
wiódł się. I murzyn nie zblądł ze stra- 
chu, jak sobie obiecywałem, przeciw- 
nie, był dobrej myśli i cieszył się po 
swojemu. 

Loty z pasażerami - amatorami po 
wtarzałem jeszcze niejednokrotnie w 
ciągu dwóch tygodni w Haben. Przy- 
niosły one mi blisko 300 dolarów. Aż 
pewnego razu, gdy odleciałem na kil- 
kadziesiąt kilometrów od lotniska, 
w czasie lotu nad dzikim stepem, zła- 
mało się śmigło i musiałem lądować 
jak się dało. Bkisko dobę siedzieliśmy 
tak przy uszkodzonym aparacie w pu- 
stkowiu, czekając na pomoc, która 
wreszcie nadeszła. 
3 NA AAA UA 

Popierajcie L.0.P.P. 

Listy Harbińskie 
Otrzymaliśmy z Harbina tygodnik 

pod tym tytułem, zamiast dotychczas 
otrzymywanegs „Tygodnika Polskie'- 
go', Zawiera on przez naszych roda- 
ków zapisywane wrażenia z walk ja- 
pońsko-chińskich na tym terenie. Spóź- 
nione, łecz bardzo ciekawe. 

Oto opis samego przejścia Harbina 
do rą japońskich: 

Niespodziewanie w dniu 27 stycznia 
Sytuacja przybrała groźny charakter i 
miasto weszło w okres niepokojów i o- 
czekiwania niepewnego jutra. 

Stan taki trwał w mieście aż do 
dnia 4 lutego. Wieczorem tego dnia 
rozpoczął się odwrót i ucieczka wojsk 
chińskich z pozycyj pod Charbinem i 
wtedy to naprężenie sytuacji osiągnęło 
punkt kulminacyjny, gdy przez miasto 
śpiesznie zaczęły przeciągać oddziały 
żołnierzy z czerwonemi przepaskami 
na rękach, oznaką przynależności do 
wojsk anty-japońskich. Na rano 5 lu- 
tego wszystkie ulice były przepełnione 
szarą masą żołnierzy, uchodzących 
przed naciskiem wojsk japońskich, a 
na miasto zaczął padać grad pocisków 
armatnich. Nie obeszło się też bez wy- 
padków, jeżeli ktoś przypadkiem wte- 
dy znalazł się na drodze uciekających 
żołnierzy. Odbierali ubranie cywilne u 
spotkanych chińczyków, w razie zaś о- 

  

przywrócić aparatowi 04,00, 

bardzo poważne. W Dzwidgródku pow, 
stolińskiege spłonęła należąca do Jana 
Grodz«o Szyszki kuźnia z powodu po- 
zostawienia nieugsszonego ognia, 

Podczas akcji 
wiaściciel zagrody, w «tórej powst-ł 

Pożar, doznał ciężkiego poparzenia 
ciała, 

  

  

   "SA NOKEKSKĄZISI. 
Czesław Klarner. —„Šląsk i Pomorze, ja- 

ko-symbole naszej niezaležnošci“. — Тогий 
1932 r. (Str. 65, 26 tabel i 10 wykresów). 
Cena 5 zt. 

Kazimiecz Tymieniecki. — „Dziejowy sto- 
sunek Polaków do morza“ — Toruń 1932 r. 
(Str 34). Cena 2,50 zł. 

— 3 

Radjo wileńskie 

ŚRODA, DNIA 30 MARCA 1932. 
11,58: Sygnał czasu. 
14,15: Sławni soliści (płyty). 
15,15: Komunikat z Warszawy. 
15,25; Odczyt dla maturzystów z Warsz. 
16,10: Muzyka z płyt. 
16,15: Komun. sportowy z Warsz. 
16,20: Mikrofon w zakładzie fryzjerskim. 

Reportaż prowadzi Henryk Zabielski. 
16,40: Codzienny odcinek powieściowy. 
16.55: Lekcja angielskiego z Warsz. 
17,10: „Goethe a przyroda” — odczyt z 

Warsz., wygł. prof. M. Limanowski. 
17,35: Koncert z Warszawy. 
18,50: Kom. Zw. Młodz. Polsk. 
19,00: Przegląd litewski. 
19,15: Muzyka (płyty). 
19,20: „Co nas boli?* — przechadzki Mi- 
po mieście. 
19,30: Wiadomości sport. z Warszawy. 
19,35: Program na czwartek i rozm. 
19,45: Pras. dziennik radjowy z Warsz. 
20,00: „Wrażenia z 2-go Międzynarodo- 

wego Konkursu im. Chopina w Warszawie”, 
felj. z Warsz. wygł. R. Zrębowicz. 

20,15: Muzyka lekka z Warsz. 
21,45: Kwadr. liter. z Warszawy (W. 

Dobaczewska). 
22,00: Koncert kameralny z Warsz. 
22.30: Komunikat z Warszawy. 
22,45: Odczyt esperancki z Krakowa. 
23,00: Muzyka taneczna z Warszawy. 
23,30: „Spacer detektorowy po Europie". 
Przewodnik: K. Wyrwicz-Wichrowski. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 29 marca 1932 r. 

Waluty i dewizy: 
Belgja 124,60 124,91 124,29. 
Gdańsk 174.50 — 174,98 — 174,07. 
Holandja 360,50 — 261,40 — 350,13 
Londyr 3.530 — 33,95 — 31,18—33,81 
Nowy York 8,917 -- 8,973 -— 8897 
Nowy York kabel 8,922— 8,942. — 8, 802 
Paryż 35,14—33,23 35,05 
Praga 26,40 — 25,46 — 26,34. 
Szwajcarja 17290 —' 73,33—172,47. 
Włochy 46 45 —- 46,68 — 46,22 
Berlin w cbrotach niechcjalnych 212,50. 

Teudencja dla dewiz eu opejskich mocniejsza, 

Pspiery procentowe; 

Požyciks budowlana 3 proc. 38,25 
4 proc. poż. lawestycyjna 92,50. — 
5 proc. Konwersyjna 39.— 
6 proc. Dolsrowa 59.25 
4 proc, dolsrowa 49 08 
7 proc. Stabilizacyjna 58,50—61.75—58,75. 
10 proc kolejowa 100. 

8 proc: LZ: BGK iBR, obligacje BGK 

Akcje: 
Bank Polski 85 00 ы 
Lilpop 15 — Tenden:ja ufrzymaua 
Požycžki polskie ж Мояут Yorku; 

Stsbilizacy'na 56,75. 
Sląska 4375. 
Dolar w obrotach prywalnych 8,891. 
Rubel 4,84. 
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` OBWIESCZENIE, 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie * re 

wiru 8-go z siedzibą w Wiinte, przy ulicy 
Bernardyńskej Nr 3 m, 3, zgodnie z art. 
1030 Ust, -Post, Cyrw, podaje do wiadomo- 
Ści publicznej, że w dn:u 8 kwietnia 1982 r., 
o godz. 10 ej raao, w Wilnie przy ul. Wiel 
kiej Nr. 21, odbędzi* się s rzedaż z licy 
tacji należącego d> Leji Fainsznejderowej 
sklep , Uniwersal * msjstku ruchomego  skła- 
dającego się z trzech rowerów męskich firmy 
„Tryumt* oszacowanego na sumę zł 54' — 

„nornik A, Rubom, 

AAAA AAAA AAA AAAA AAA O AA AAAA DAG AAAA ŁA AA AĄĄ 
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poru bez litości zabijali. Najgorzej jed- 
nak było z dorożkami, które nieoględ- 
nie znalazły się na ich drodze: zostały 
pozabierane i zaginęły bez śladu. 

Nareszcie przed południem weszły 
do miasta pierwsze oddziały japoń- 
czyków, poprzedzane przez tanki, sa- 
mochody pancerne i motocykle z kara- 
binami maszynowemi. Ludność wyle- 
gła na ulice i urządziła wchodzącym 
wojskom owacje. Szczególnie pod tym 
względem wysilała się ludność rosyj- 
ska — biali emigranci. > 

Tak Harbin przeszedł pod władzę 
japończyków. 

Jeżeli uwzględnić całą powagę za- 
szłych wypadków, to musimy przyznać 
że Harbin jednak znajduje się pod 
szczęśliwą gwiazdą, że tak stosunko- 
wo mało ucierpiał. Mógł bowiem wy- 
wiązać się bój na ulicach miasta, mo- 
gła rzucić się na cudzoziemców czerń 
z sąsiedniego Fudziadzianu. że się to 
jednak nie stało, należy przypisać 
szczęśliwemu zbiegowi okoliczności. 

Straty chińskie, poniesione w obro- 
nie Harbina wynoszą przeszło 2.000 za 
bitych, ilość raanych oczywiście musi 
być znacznie wiyksza Straty japońskie 
nie przekraczają 10% zabitych i ran- 
ych. 
Na drugi dzień po bitwie piszący te 

sowa zwiedził pozycie chińskie, na 
ktosych toczyła się bitwa. Przede- 
wszysłkicm dał się zauważyć zupełny 

w 
chutorze Perechrony pow. kosz;rskie- 
go spaliło się doszczętnie 7 zagród. 

ratunsowej Pryhodzko, 
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OFIARY 
Bezimiennie na Dom Dzieciątka Jezus zł. 5. 
A. F. dla najbiedniejszych zł. 5. 
Bezimiennie dla rodziny j. zł. 2. 
Stępińska dla rodziny J. zł. 1. 
Stefanja i Stefan. Świechowscy 

ka Jezus zł. 10. 

    

KŁOPOTY 
PANI NIUŚKI 
humorystyczna opowieść 

Eugen]! Kobylińskiej 
wyszła już z drukarni „Lux“ 

i jest do nabycia w księgarniach 

wiłeńskich 

— Cena 4 zł. — 
SKŁAD GŁÓWNY W KSIĘGARNI 

ŚW. WOJCIECHA 
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KOMISJA LIKWIDACYJNA 
Kasy Pożyczkowo-Oszczędnoście- 
wej Pracowników Dyrekcji Dróg 

„ Wadnych sp. z odp. udz. w Wilnie 
niniejszem powiadamia, iż w daiu 4 

kwietnis 932 r. o godz. 15.30 w lokału Dy- 
rekcji Dróg Wodnych w Wilnie ul. Mi'ke- 
wicza 23 odbędzie się Nadzwyczajne Wa'ne 
Zgromadzenie csłouków Kasy z następującym 
porządkiem dziennym: 

1) sprawa działalności b. Zarządu Kasy, 
2) uzupełniające wybory członków Ko- 

m ji Likwidacyjnej i Rady Nadzor- 
czej, 

3) wolne wnioski. 
W rszie niestawłenia się wymzgsnej iło- 

Ści człocków następne Walne Zgromadzenie 
odbędzie się w tym:e dniu o godz. 16 i bę- 
dzie prawomocne bez względu na ilość 
obecnych członków. 

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA 
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zamiast 
powinszowań świątecznych na Dom Dzieciąt 

' 
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Dżwiękowy 

KINO TEATR 

„HELIOS“ 

Ostatni dzień: Sensacyjny P.-<vój. Mouumentałne Arcydzieło Król barytonów, 
Śpiewak Ameryki, bohster „Pieśn. Gór* 

Graca Moore i najwytwor. mężczyzna Ado f Menjou w potężnym dramacie z życia rosyjskiego 

ROKANS Z PORUCZNIKIEM 

Lawrence Tibbett, gwiazda „Metropoliten-Ope a* w NewsYorku“ 

Dodatėi dźwiękowe. Na l-szy szass ceny zniżone. Poc „ o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
Nart. progr. Super.-atraskcja sezonu „WOTNE U USZE* z Norma Shearer. 

  

Dźwiękowekino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28 
tygodnik Paramoutu. 

Najnowsze srcydzieło króla reżyserów Wam Dyke twcrcy „Poganina“ i "Trader Horna* 

KOCHANKA Z TAMITI 
W roli gł. śliczna meksykanka Conchita Montenergo. 

Na 1 sry seans ceny znacznie zniżone, 

Film ten ilustruje urok życia na 
dalekich południowych wyspach 

Nad program; Dodatek rysunkowy i najnowszy 
Początek o godz. „ 4, 6. 8.i 10-ej 

  

DŹ%IĘKOWE KINO 

CEJING 
ul. Wielka 47. Tel 15-41, 

KOKGRES TAR 
w r. 1814. Udział biorą: urccza Liljan Harvey, najmilszy Henry Garat, kusząco pięina Lil Dzgover 

gnionej technice! Cudowne 

cz Najrozkoszniejsza operetka filmowa! Akcja 
toczy się na tl: Kongresu Wiedeńskiego 

inajlepszy komik naszych czasów Armand Bernard. Dodatki dźżwi kowe. 
Dla młodzieży doz: wolone. 

  

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel.5-28. 

„Króla 
Ostatnie 2 dni! Najnowszy dźwiękowiec niezżpumnianego 

Bulwarów* paryskich popularnego 

„. „6 $ ЕВ 
piosenkarza 

  

  

  

    

  

  

FABRYKA I $KŁAD MEBLI 
Spółka z ogr. odp. 
W LNO, TATARSKA 20, dom własny, is'nieje cd 1843 

  

            

» 

największy | 

  

Dawno oczekiwany największy przebój dźwiękowy o niewidzianym dotychczas przepychu i niedcści- ! 
zespolenie obrazu, ruchu i dźwiękuł | 

| 
1 ! 
! 

GEORGES'A MILTONA. 
ŻE BOUBO©ULE< 

Najwspanialsza oparetka komiczna która wywołała entuzjazm całego Świata! 
Wirótce: Najnięknieisze dźwiękowe arcydzieło kinematogyfji polskiej Dzikie Pole Reżyserja Józefa Lejtesa. 

Dźriękowy Dziś wiełki świąteczny podwójny pregrzm! Królowie śmiechu BUSTER КЕАТСМ, СОНМ KELLY 
Kino-Testr hawią w swem nsįlepszem arcydziete 

„STYLOWY: ROZKOSZE GOŚCINNOŚCI i MAMA NIE POZWALA 
Wielks 36 arcyzabawna komedja-farsa w 15 akt. w rol gł Buster Keaten, Cohn Kelly I N. Talmadga 

w" 

T Dziś tylko w kinie „Światowid wyświetla się zupełnie nowe 100 proc. dźwiękowe 

Kino-Teatr wydanie nieśmiertel! $$  Monumentslne epokowe mi- ydanie nieśmiertelnego umentelne epokowe mi 
ь ŚWIATOWID” | srcydzieła PREDA NIBLO „BEN NKABER sterjum. W roli tytułowej 

: Mickiewicza 9. RAMON HGVARRO. UWAGA: Ze względu na wielką wsrtość artystyczną dła uczącej sią 
CZ : młodzieży dozwslone. 

PAMIĘTAJCIE OWN YANN ammm Fortepjan | 
WSZ Lokzie mały krzyżowy, znanej | 

0 BEZROBOTNYCH WĘGIEL i KOKS | ane 
| używany okazyjnie ta- 

Tr para Śro sprz dam. L Na 

s ka 1 - W Wilenkin 6 ka Górnosląskich „P RO GRES Ss" |. pa: „miej 7) m. 23: К 
- 

° wszeiklemi wygodami — 
POLECA FIRMA M. DEYLL nowoczesnemi, Wanna Fortepjan 

  
ve   

  

  

> = £ „Znanej marki w stanie 
Jadsluie, sypialnie, salony, gabinety, łóżka niklowane i angielskie, kredensy, WILNO, Biuro— Jagieilońska 3, tel. 811 aa miejscu do w ЕН ś 

@ Sa o Оа е i a c= da, Wil |, doskonałym špiesznie 
stoły siem, krzesła debowe itp. Ceny ZURZEE zniżone. Bocznica własna — Kijowska 8, tel 999 =“ do sprzędania: ta. 560 

w T w www w wvvwy : 
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KOMITET NADZORCZY 

Towarzystwa Kredytowego Miasta Wiina 
zaprasza pp. Pełuomocników Towarzystwa na doreczne Zgromadzenie, które ma się odbyć 

dnia 30 kwietnia 1932 roku, o godz. 6-ej pp w lokalu Towarzystwa w Wilnie przy ul. 

Jagiellońskiej 14 z następującym porządkiem dziennym: 1) Zagajenie i wybór przewodni» 

czącego, 2) Bilans orsz sprawozdanie Zarządu, Komitetu nadzerczego i Komisji Rewizyj- 

nej, 3) Sprawa użycia nadwyżki bilansowej, 4) Sprawozdanie z budowy dcmu, 5) Preli- 

minarz wpływów i wydatków na rok 1932, €) Wybór na miejsce ustępującego Członka 

Zarządu i zastępcy, 7) Wybór na miejsce ustępujących dwuch członków Komitetu Nad- 

zorczego i 3 zastępców, 8) Wybór Komisji Szacunkowej, 9) Wybór Komisji Rewizyjnej, 

10) Wcine wnioski. 
Uwaga: Zgromadzenie będzie prawomocne bez względu na ilość obecnych 

na niem Pełacmocników. 

  

położone w miejscowości 

publiczności z plażą 

  

  

brak tego wszystkiego, du czego przy- 
zwyczailiśmy się w czasie wojny šwia- 
towej. 

A więc zaniiast okopów, maleńkie 
wały z ziemi, żadnych ogłoszeń z dru- 
tu. Na cgromnem równin polu, jak 0- 
kiem sięgnąć, leżą trupy poległycn 
chińczyków. Obok nasypu kolejowego 
koło dwóch czołgów kręcą się japoń- 
scy żołnierze; trzeci leży przewrócony, 
spadł bowiem z nasypu. Nad polem 
krążą nisko aeroplany. Dziesiątki lu- 
dzi przyszło z miasta obejrzeć miejsce, 
na którem wczoraj jeszcze gwizdały 
kule, wyły pociski, wybuchały bomby, 
a dzisiaj panowała cisza śmerci. 

Teraz, gdy byliśmy naocznymi 
świadkami toczących się na terenie 
Mandżurji wypadków, staje się dła nas 
jasne, dlaczego japończycy ze stosun- 
kowo małemi siłami, tak przędko opa- 
nowali sytuację. Armja japońska jest 
doskonale zaopatrzona pod względeni 
technicznym i uzbrojona. 

Zwracają uwagę motocykle, zaopa- 
trzone w karabiny maszynowe. Nieje- 
dnokrotnie samoloty japońskie, lecąc 
tuż prawie nad głowami żołnierzy chiń 
skich, kosiły ich ogniem z karabinów 
maszynowych. A przeciwko tak zao- 
patrzonemu wojsku, występowała licz- 
na wprawdzie, armja chińska, ale u- 
zbojona prawie tylko w karabiny lub 
nawet niekiedy w piki bambusowe. — 
Przytem żołnierz niewyćwiczony, źle 

    

A msi ст _ 2 

Podaje się do wiadomości, že w majątku Landwarowie 

sprzedają się 

działki letniskowe 
terenowo urozmaiconej 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

piaszczystym 

brzegiem. 

Wiadomości udziela admiuistracja majątku 

Landwarów 
i Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILNO, MICKIEWICZA 4. х 

WYYYYYYTYVYYYYYYYYYYYYTYYVYYYVYYYWYYYYYYYYYYYYYYVYYVYVVYYYT 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”. 
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pomiędzy 

dogoódn;m: dla kąpieli 

  
karmiony, dowództwo bez planu dzia- 
łania, i niewyspecjalizowane pod wzglę 
dem wojskowym. 

Wobec takiego stanu rzeczy staje 
się jasnem, po czyjej stronie musiało 
być zwycięstwo. Na obronę chińczy- 
ków należy jednak dodać, że biją się 
dość dzielnie i niekiedy na skazanych 
na zagładę placówkach trwają do o- 
statniego żołnierza. 

Podczas ostatnich walk pod Harbi- 
nem oraz podczas zamieszek, wywoła- 
nych przez te walki w mieście, ucier- 
piało bardzo wiele spokojnej ludności 
europejskiej. Kilkanaście osób zostało 
zabitych i kilkadziesiąt osób lekko i 
ciężko "ai ych. Wśród zabitych i ran- 
nych jest 5 kolaków, pobitych podczas 
zamieszeł: na ulicy chińskiej przez woj- 
skowych hiūskich. 

Pozostaje więc wyciągnąć z pod- 
ręcznego notatnika jeden z licznych 
szczegółów z okresu walki o Harbin: 
aby odzwierciadlić nastroje, jakie prze 
żywaliśmy w ciągu tych dni dziesięciu, 
od 27 stycznia t. j. od pierwszej bitwy 
pod Harbinem pomiędzy nacierającemi 
wojskami nowogiryńskiemi (podpo- 
rządkowanemi już nowosformowanemu 
rządowi w Mukdenie) a starogiryńskie 

mi (należącemi formalnie do wojsk 
Dżan-Siue-lana) aż do dnia 5-go lute- 
go, t. j. do wejścia armji japońskiej i 
wojsk nowogiryńskich pod dowódz- 
twem Szy-cza, do Harbinu. 
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mam Zł. Wielka 36, m. 11. 
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Zeldowicz Žirodę 2 
chor, skórne,  Wene- suje, diikonali, odewės- 
ryczne, narządów то- biakiisk 
czowych, od 9—do Ano ZA ei = 
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Potrzebne  mie- 
szkanie 3—4 poko- 
je, w śródmieściu, 
z wygodami, na pię- 
trze. Zgłoszenia do 
redskcji te:efon. Nr. 

Pianino; 
koncertowe Gw najlep- 
szym stanie okazyjnie 
bardzo tanio do sprze- 
dania. UL Piłsudskie: 
go 24, m. 6. 

  

    223 między žodžius 
5 — 6. 
  

Gabinet o 
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Dr. Kenigsberg 
choroby skórne, wene- Administracji 

ryczne i moczopłciowe od kwietna na ordyna- 

icki i rję lub stot poszukuje 
Mickiewicza fe latek Dingo. 

tel. 10-90. letnia praktyka w więk- 
Przyjm. ©6d3—1214—8 szych majątkach Mało- 
——— mam DOłSKI WS hodniej. Zna- 

Akuszerka _— jomość hodowli, upra- 
Marja Brzezina. wy bnraków, nasien- 

Mickiewicza 22 m. 29. nictwa. Poważne refe- 
Wyd. Zd.3093 rencje. Zgłoszenia: Jó- 

zeł Mickiewicz, Wilno 
SSE Wielka 3. AM 
Kosmetyka konwersacji 

          

muntowska 22—8. 
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jęcia można z 

Mieszkanie 
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łonec d je 
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dakcji 

EAS do 2 ej. 

Informacje w Re- 
„Słowa” od 12 Pianina 
RS pe nowe (wieło- 

Sm may "© jetnia gwarancja) zł. 
Pokój 1.200 Kijowska 4, H. 

do wy= Abelow. 

M nojęcia. Ul. Uniwersy- 

„Administracija Teo 5-35 kis 

  

vryuajęcia. > Zyg- Dls sprawdzonej prze» 
T-wo św. Wiuceutege 
a Paulo rodziny :«mie- 
szkałej na salce niec- Pokój 

duży słoneczny  fron- psionej z trojgiem dzie- 
NMA- cj 12, 1014 ietnim GA 

cało- Pawełkiem wołamy ® 
dziennem utrzymaniem pomoc. Dziatki zzięb- 
Bankowa 1 — 2 rógnięte i zgłodniałe — 

Makowej. brak obuwia i op 

  

Ofiary składać 
Do wynajęcia do Redakcji 

rosz: 
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EET" icancuskiej i nauki w 
zakresie szkolnym — Mieszkanie cztery po- pod literg J. 

GABINET nel rutynowana koje z kuchnią i ze „AAAAAASAAAAAAMAMAAA 
nauczycielka 1 zł. za wSzelkiemi wygodami 

Racjonalnej  godzinę.; Po TA 3/10 Zguby 

wad. Dozorca boksus“ nicze - 

UWAG, „posaki poi BY, owal ktaia › аИЙ „А 
Mickiewicza £1—4 Esi ROC elektrycznością i Z 5 daży pies vil. Upra- 

kobiecą mogę zastąpic rządcępokol 1 kuchni ze 2 ses Ż W 

r >= domu. Wilno ul. Ki- ws'elklemi wygodami SierskowskiEgo 25; m Je, dosko- |owska 33—3. Gryga- Ciesna 3, m. 9. . 19.48 ae tide 
mali, odświeża, nsnwa 
jej skazy i braki, Masaż 
kosmetyczny twarzy. 
Masaż ciała, elektrycz- 
ny, wyszcznplający (ps- 
nie). Natryski „Hormo- 
na" według proł. Spnh- 
la. Wypadanie włosów, 
łupież,  Indywidnajne 
dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostat- 
nie zdobycie kosmety= 

ki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8 

łowski. 

Do Litwy 
przesyłam listy 

szybko i sumiennie 
Przy zwracaniu się 
w _ jakiejkolwiek 

sprawie _ załączyć 
znacz. poczt, za 60 
gr. na odpowiedź 
Leon Taic — Ryga 
Skrz. poczt, 511. 

  

   

    

i SPRZEDAŽ 
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— pasza i siano — do stawskiego 
sprzedaży, 
mantowska 6 — 1. 

niem. Przywłaszczenie 
będzie ścigine sądo= 
wnie, 

ZZA 
Skradzioną 

książeczkę wojsk. wyd. 
na imię Michała syna 
Jana Brzeskiego zam. 
we wsi Łohowiny gm. 
Kobylnickiej pow. Pos 

przez P. 
UI. Zyg*K. U. Postawy — unies 

ważnia się, 

Kupno 

  

Koniczyna 

  W. Z. P. 43 

Harbin był przez te dziesięć dni od 
cięty nieomal od świata. Komunikacja 
na południe i zachód przerwana. Na- 
zewnątrz miasto otoczone było pier- 
ścieniem wojsk starogiryńskich; we- 
wnątrz zaś wypełnione niby wielki o- 
bóz, żandarineiją chińską (neutralną). 
Trzeba pizyzsać, że policja sprawo- 
wała się niv. ykle dzielnie; jej to w 
zna.znej nic:ze zawdzięczać należy, 
że stan wujtrny nie odbił się silniej i 
grożni.j na losach miasta, a szczegól- 
ni na jego <urt'um; przedmieścia bo- 

m, welexkące przeważci: w sfer: 
działań wojeasy.ii, pozostaw : , częsta 

na łasce opatrzności, która niezawsze 

okazywała się łaskawą. 
Atmosferę naprężenia i niepokoju 

potęgowały najwięcej wiadomości, że 
w bliskiej odległości od miasta rosły z 
dnia na dzień bandy chunchuzów. 
Wzmożona działalność tych band w o- 
statnich miesiącach dawała się powa- 
żnie we znaki i od dłuższego czasu ru- 
bryki miejscowych gazet rosyjskich, 
chińskich i zagranicznych poświęcały 
jej dłuższe opisy, budząc przestrach, 
szczególnie wśród ludności chińskiej, 
bez różnicy stanu i przekonań. ь 

Utkwił mi w pamięci pewien daleki 

cbraz zimowy. Było to na trzeci czy 

czwa:ty dzień po ogłoszeniu stanu wo- 
jennego, gdy wiadomem było, że woj- 
ska japo:kie idą na Harbin, a gen. 

siarogiryńskich wojsk Dyn-Czao zapo- 

    

  

wiedział obronę miasta i ściągał na po- 
łudnie od Harbina posiłki. 

Za Yacht-klubem, w stronę Czynche 
jest mały wzgórek, skąd po drugiej 
stronie Sungari widać wielką łachę, 
zwaną „Zotowską Protoką*, a za nią 
szerokie stepy. — › 

Tą łachą płynęło się latem do obo- 
zu polskiej młodzieży w Zatonie. W 
tym kierunku o jakieś trzy kilometry 
od Harbina znajduje się obszerna, na 

1 

! 

   

    

a
k
i
a
i
,
 

modę chińską obwarowana wieš man- | 
dżurska, utrzymująca kontakt z chun- 
chuzami i różnemi podmiejskiemi szu- 
mowinami. Otóż z różnych stron ścią- | 
gały tam bandy, i rozłożyły się obozo- 
wiskiem. Czekały bezkarnie i cierpli- 
wie, utrzymując Ścisły kontak* z chun- 
chuzami w mieście i licząc na odpo-zag 
wiedni moment... Nocami palono tam 
wielkie ogniska, jedno przy drugiem. 
Z oddalenia na tle mroźnej, czystej i 
czarnej mandżurskiej nacy płonęły, jak 
dalekie czerwone sygnały. Widok ten 
musiał przenikać niepokojem spokojną 
ludność chińską Fudziadzianu. I oni to 
stwarzali dużą panikę, zresztą nieraz 
usprawiedliwioną, jak to wykazują licz 
ne zajścia i napady na przedmieściach, 
— i masowo przyjeżdżali z Fudzia- 
dzianu do dzielnicy europejskiej pod 
ochronę policji i chorągwi  nieoma! 
wszystkich państw europejskich, które 
różnorodnemi barwami upstrzyły złów- 
ne ulice miasta. 

Redaktor w. z. Witoiń Tniaczyński 
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