
 

 

Opłata pocztowa ulszezona ryczałtem

Rok XVI

DZIENNIKĘ I

 

 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 12-44.
19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński” wychodzi

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.  

Sejm uchwalił ustawę o pełnomocnictwach.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na posiedzeniu sejmowem, które przeclągnęło
się prawie do godz. 12-ej w nocy toczyła się debata nad ustawą
o pełnomocnictwach. Zastrzeżenie ze strony konstytucyjnej wytoczył
pos. Winiarski (Str. Nar.). Pos. Komarnicki wykazał bardzo trafnie
szkodliwość pełnomocnictw, gdyż budzą one niepokój i pogłębiają

już i bez tego wielki brak zaufania w kraju i zagranicą. Wreszcie

pos. St. Stroński omawiał sytuację na tle tych przedłożeń i stosun-
ku rządu do większości parlamentarnej. Mówca podkreślił różnicę
pomiędzy Minkowskim i Hołyńskim (grupa „Lewjatana“) a Toma-
szewskim i Wojciechowskim (z grupy robotniczej). Rząd przychodził,
mówi dalej pos. Stroński, do nich z pewnego rodzaju perswazją,
jak w piosence:

„W. z waszą grusą Radziwiłł
Nie Bądźcie dzieckiem Radziwiłł"

Ale gdy mu się znudziło, zaśpiewał wam „brygadę*:
„Nie trzeba nam od was uznania
Ni waszych kies....*

— to do grupy gospodarczej
„NI waszych łez"

— to do grupy robotniczej i ludowej.
„Dosyć nam tego kołatania
Do waszyc" grup..."

Resztę panowie wiecie—zakończył pos. Strońskt.
Gdy następnie odrzucono zasadnicze poprawki Stronnictwa

Narodowego opuściło ono salę, poczem głosami BB. przyjęto usta-
wę o pełnomocnictwach w drugiem i trzeciem czytaniu.

Przed strajkiem generalnym.
(Telefonem od własn. korespondenta.)

WARSZAWA. Z powodu zapowiadanego na środę demonstra-
cyjnego strajku generalnego władze bezpieczeństwa wydały jak naj-
dalej idące zarządzenia ochronne.

Komuniści oczywiście pragnęliby z okazji strajku upiec swoją
własną pieczeń i na dzień 16 marca przenieść wszystkie swe święta,
których na marzec przypada spora ilość.

Wczoraj wieczorem odbyło się zebranie kolejarzy, ale władze
są przekonane, że dzięki swoim zarządzeniom nie dopuszczą do
tego, by któraś z instytucyj użyteczności publicznej została unieru-
chomiona.

WARSZAWA. (Pat.) Komisarz rządu na m. stoł. Warszawę za-
bronił urządzaniaw dniu 16 marca r. b. jakichkolwiek zgromadzeń
oraz wieców publicznych lub zamkniętych. '

WARSZAWA (Pat) Na skutek zarządzenia komisarza rządu zo-
staje wzbroniona sprzedaż i wysyłka napojów alkoholowych od go-
dziny 20 dnia 15 marca do godz. 3 rano 17 marca r. b. Do prze-
kraczających powyższy zakaz ma być stosowany najwyższy wymiar
kary, włącznie do odebrania koncesji.

-Strajk w Zagłębiu wygasa.
(Telefonem od własnego korespondenta.)_

WARSZAWA. W Zagłębiu Dąbrowskiem i Krakowskiem strajk
słabnie. Panuje przekonanie, że robotnicy przystąpią do pracy we
czwartek po strajku: demonstracyjnym'

Upadłość b. ministra rolnictwa.
(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Niedawno Sąd Apelacyjny ogłosił upadłość b. mi-
nistrowi rolnictwa, p. Karolowi Niezabytowskiemu, w związku z po-
siadaniem przez niego hotelu „Savoy* w Łodzi.

Pełnomocnik p. Niezabytowskiego wniósł skargę kasacyjną do
Sądu Najwyższego, a jednocześnie wystąpił z prośbą o wstrzymanie
wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego, co do ogłoszenia upadłości.

Sąd Apelacyjny wstrzymał wykonanie wyroku i wobec tego
postępowanie upadłościowe przeciwko p. ministrowi Niezabytowskie-
mu uległo wstrzymaniu do czasu rozstrzygnięcia skargi kasacyjnej.

Smierć ułana pod kołami pociągu.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Pomiędzy stacjami Kamienna - Nowa i Bieluny,
na odcinku Suwałki—Łosośna, pociąg najechał na ułana 1 pułku kre-
chowieckiego Antoniego Rutkowskiego.

Ułan znalazł śmierć pod kołami pociągu.

Sytuacja w Kłajpedzie
w dalszym ciągu pozostaje napięta.

Projektowany skład dyrektorjatu.

RYGA. (Pat.) Donoszą z Kłej- kowie Kadginas, Reisgis i Tolu-
pedy, że leaderzy partji ludowej szys. „Lietuvos Aidas“ ocenia
i gospodarczej odrzucili propo- taktykę partyj niemieckich jako
zycję wysunięcia swych kandy- usiłowanie zmierzające do roz-
datur do dyrektorjatu kłajpedz- wiązania sejmiku i rozpisania no-
kiego, pomimo tego, że propo- wyeh wyborów. Niemcy mają
nowano im trzy miejsca, z ogól- nadzieję—pisze „Lietuvos Aidas“,
nej liczby 5. Wobec powyższego że przy pomocy nowych wybo-
stanowiska partyj niemieckich, rów usuną kilka osób, w tej licz-
p. Simajtis o godz. 12 przedsta- bie p. Boetchera, które zostaly
wił gubernatorowi Merkisowi no- skompromitowane w oczach nie-
wy dyrektorjat w następującym  mieckiego społeczeństwa w Kłaj-
składzie: prezes Simajtis, człon-  pedzie.

Gubernator Merkis w Kownie.
RYGA (Pat.) Dziś powrócił do konferencji w sprawach Kłajpedy.

Kowna minister spraw zagranicz- Panuje ogólne przekonanie, że
nych Zaunius. W związku z jego powyższa konferencja będzie mia-
powrotem przyjechał do Kowna ła poważne następstwa.
gubernator Merkis celem odbycia
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STRONNICTWO NARODOWE
Dnia 20 marca w niedzielę o godz. 12 i pół w lokalu własnym przy ul. Orzeszko-

wej 11, odbędzie się

Wielkie Zebranie Publiczne
ku uczczeniu X ciolecia ias Wilna do Polski na którem przemawiać będą

D-r. ZYGMUNT FEDOROWICZ b. wice marszałek Sejmu Wileńskiego
I Poseł ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

Wstęp wolny.

 

skład nasz bogato zaopatrzyliśmy w konfekcję
galanterję, letnie trykotaże i nowinki sezonowe.

D. koszulki opal. z kor. 6,
k nadchodzące święta

Oszule jedwabne
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Minister Zaleskiw Paryżu.
LONDYN. (Pat).

nosi, że min. Zaleski,
rano przybywa do Paryża, sko-

„Times“ do-
ktėry dziš

rzysta z okazji, aby omówić z

Paderewski
CHICAGO. (Pat). Przybył tu

w piątek Paderewski, którego po-
witał burmistrz miasta, rada miej-
ska, przedstawiciele licznych tu-

 

premjerem Tardieu sprawę koo-
peracji Polski w projekcie eko-
nomicznej odbudowy państw nad-
dunajskich.

w. Chicago.
tejszych organiczacyj polskich jai
tłumy publiczności. Koncert Pa-
derewskiego odbędzie się w nie-
dzielę.

 

zagranięą £ 2ł.

nto czekowe w P. K.

Ustawa o chowaniu zmarłychistwierdzaniu

OGŁOSZENIA: za wiersz miłim. przed tekstem | w tekscie (6 lamowe) 56 gr. za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrelogi przed tekstem po 88 gr.
cyfrowe, skomplikowane i 1 zastrzeżeniem

druku Dagas być przez Administrae,
o

Ogłoczenia
© #$ ргос. drożej. Terminy

zmieniane.

przyczyny zgonu.
(Kap) Sejm w tygodniu ubieg-

łym uchwalił ustawę o chowaniu

zmarłych i stwierdzaniu przyczyn
zgonu. Według tej ustawy, ciała
osób zmarłych nie mogą być cho-

wane przed upływem 24 godzin od

zgonu, a najpóźniej w 72 godziny
zwłoki winny być usunięte z miesz
kania celem pochowania, albo w

Wybory prezydenta Rzeszy.
Hindenburgowi zabrakło 153 tys. głosów do większości absolutnej

URZĘDOWE CYFRY.
BERLIN (Pat) Wynik

wyborów na prezydenta
Rzeszy z zastrzeżeniem
wprowadzenia drobnych po-
prawek cyfrowych przed-
stawia się następująco:

Głosów ważnych
37,625,219.

Hindenburg
18.659,304 głosy.

HITLER NIE
BERLIN (Pat). W nocy poja-

wiły się pogłoski, że Hitler zamie-
rza nie stawiać swej kandydatury
w drugiem, rozstrzygającem glo-
sowaniu, Jako nowy kandydat
narodowych socjalistów  wymie-
niany był gen. von Epp. Pogłos-
kom tym położyło kres ogłoszone
dzisiaj oświadczenie Hitlera, u-
dzielone dziennikarzom, iż pod-
trzymuje nadal swoją kandydaturę
w drugim dniu. Hitler wydał tę
na piśmie odezwę do swych zwo-

otrzymał

 

Hitler 11,325,573.
Thaelman 4,970,398.
Disterberg 2,559,092.
Winter 111,452.
Z powodu braku nie-

wielkiej ilości głosów, bo
zaledwie około 150 tys.,
Hindenburg będzie musiał
stanąć do wyborów po raz
drugi.

REZYGNUJE.
lenników, nawołując do kontynu-
owania dalszej bezwzględnej walki
wyborczej przeciwko wspólnemu
frontowi socjalnej demokracji z
centrum. Opublikowany przez
biuro prasowe kierownictwa partji
narodowo-socjalistycznej komuni-
kat o wyniku wyborów, zapowiada
również dalszą walkę. Komunikat
zaznacza, iż przeciwnikom naro-
dowych socjalistów udaje się tyl-
ko na pewien czas odroczyć go-
dzinę rozrachunku.

CR aADMINEAT KŻ ZDASZ ŻEGGIEONOCY

Echa samobójstwa króla zapałek
Przyczyny kryzysu

Zgubiła Kreugera pożyczka
udzieiona Niemcom.

PARYŻ. (Pat) Prasa francuska
w dalszym ciągu podkreśla, że
jednym z najważniejszych kry-
zysów, przeżywanych obecnie
przez konsorcjum Kreugera była
niemożność otrzymania 525 mil-
jonów marek, jakie Niemcy mia-
ły zapłacić 1 października ub. r.
Znana jest powszechnie wybitna
rola, jaką zmarły odegrywał w
sprawach niemieckich.  Podpi-
sawszy transzę 56 miljonów ko-
ron szwedzkich na pożyczkę
Younga, Kreuger udzielił jeszcze
w roku 1929 Niemcom pożyczki
w wysokości 125 miljonów dol,
co pozwoliło Rzeszy przeprowa-
dzić sanację jej waluty. Gdyby
istniała pewność, utrzymują przy-
jaciele francuscy Kreugera —
że Niemcy zapłacą, to należy
przypuszczać, że Kreuger uzy”
skałby nowe kredyty w Ameryce
i nie doszłoby do samobójstwa.

Smierć Kreugera dała powód
do nowej napaści niemieckiej

na Polskę.
BERLIN. Pat —Prasa berlińska

podaje w sensacyjnej formie z
powołaniem się na dziennik stok-
holmski „Dagens Nyheter*, wia-

koncernu Kreugera.
domość, jakoby przyczyną samo-
bójstwa Kreugera miały być tru-
dności, na jakie natrafił on przy
spełnianiu swych zobowiązań wo-
bec rządu polskiego.  Kreuger
mianowicie miał zobowiązać się
w umowie podpisanej z rządem
polskim do wpłacenia w dniu 15
marca r. b. jeszcze 4 miljonów
dolarów na dzień zaś 30 czerwca
r. b.—16 miljonów dolarów. W ra-
zie nieuiszczenia tych wpłat rząd
polski miał prawo anulowania
kontraktu. — Prasa berlińska
wskazuje na to ze Kreuger po-
pełnił samobójstwo dnia 12 mar-
ca, to jest na 3 dni przed rze-
komym terminem płatności 4
miljonowego długu dla Polski.

(W związku z pojawieniem się
powyższych informacyj w prasie
niemieckiej i szwedzkiej, Polska
Agencja Telegraficzna upowaž-
niona jest do kategorycznego
stwierdzenia, że wszystkie raty
pożyczki zapalłezanej zostały wpła-
cone całkowicie przez koncern
Kreugera w ubiegłym roku. Ostet-
nia rata wpłacona została w ter-
minie 30 czerwca, ale r. 1931, nie
zaś roku bieżącego. Kreuger nie
miał ostatnio żadnych nowych
zobowiązań, ani żadnych rat do
spłacenia skarbowi polskiemu.

 

Nowy rząd norweski.
LONDYN. (Pat). Donoszą z

Oslo: Rząd norweski został dziś
ukonstytuowany. Różni się on
niewiele od rządu poprzedniego.
Skład osobowy, poza osobą pre-
mjera, pozostaje ten sam. Doko-
nano jedynie pewnych przesu-

nięć w resortach. Premjeremi
ministrem rolnictwa na miejsce
zmarłego premjera Kolshadta zo-
stał Hundsner Ministerswo spraw
zagranicznych pozostało w rę-
kach Baslanda.

 

Z Chin i
Wzajemne oskarżenia stron

MOSKWA. Pat. — Korespon-
denci sowieccy opierając się na
źródłach chińskich podają, że
ostatnio przybyło do Szanghaju
15 wielkich transportowców ja-
pońskich z nowemi posiłkami.
Posiłki te składają się z oddzia:
łów 8-ej dywizji i kilku brygad.
Zródła japońskie wskazują nato:
miast na ściąganie pod Szanghaj
wojsk chińskich. W ciągu ostat-
nich dni w okolice Hang-Czou
przybyć miała 9 ta dywizja wojsk
nankińskich.

Komisja ankietowa.
SZANGHAJ. Pat —Przybyła tu

komisja ankietowa Ligi Narodów.

Oświadczenie Czang - Kal
Szeka. :

NANKIN (Pat.) Czang-Kai-Szek

° .

Mandžurji.
w wywiadzie z korespondentem
biura Reutera oświadczył, iż po:
stanowił przyjąć stanowisko prze-
wodniczącego chińskiej rady wo-
jennej, a także wziąć na siebie
całkowitą odpowiedzialność za
sprawy wojskowe Chin.
Kai-Szek zaprzeczył
jakoby rząd chiński postanowił
wysłać ekspedycję karną do
Mandżurji. Zdaniem Czang-Kai-
Szeka, zagadnienie państwa Man-
dżurji winno być rozwiązane przez
Ligę Narodów po przyjęciu spra-
wozdania komisji ankietowej.

Bandytyzm.
LONDYN (Pat.) Biuro Reute-

ra donosi, iż 500 bandytów czy
też buntowników zniszczyło, a
następnie zajęło miasto Erlutuh
w Mongolji na obszarze, ral:-
żącym do księcia Czai,

wiadomości,
Czang: .

HINDENBURG MA SZANSE,

BERLIN (Pat). Bezpośrednio
po nadejściu ostatnich informacyj
o wyniku wyborów przedstawiciel
berliński P. A. T. otrzymał z kół
urzędowych następujące oświetle-
nie tych wyników.

Wynik głosowania w kołach
rządowych przyjęty został z wiel-
kim zapałem. Okazało się, że
większa część narodu niemiec-
kiego wypowiedziała się bez za-
strzeżeń za feldmarszałkiem Hin-
denburgiem, oczekiwać więc na-

leży, że powtórne głosowanie wy-
padnie bezapelacyjnie na korzyść
Hindenburga. O ile inne kandy-
datury zostaną utrzymane, to
szanse Hindenburga mogą jedynie
wzrosnąć.  Kampanja wyborcza
wypadła na korzyść Hindenburga.
Było to zwycięstwo przedewszyst-
kiem moralne, ponieważ kontr-

kandydat Hindenburga uzyskał o
7 miljonów głosów mniej niż Hin-
denburg, nie mówiąc już o kandy-
dacie komunistycznym Thaelma-
nie i kandydacie Stahlhelmu Di-
sterbergu, którzy ze względu na
otrzymaną ilość głosów nie mogą
być poważnie brani w rachubę.

Pod względem procentowym ko-
muniści, którzy w wyborach do
Reichstagu w roku 1930 uzyskali
około 14% głosów, obecnie o-
trzymali tylko 13%0; niemiecko-
narodowi, którzy wraz z przybu-

dówkami zyskali 8%, obecnie
łącznie z głosami Stahlhelmu zdo-
byli tylko 63/4%/ oddanych głosów;
narodowi socjaliści, którzy w cza-
sie wyborów do Reichstagu d
nowali 20% głosami, wprawdzie
potrafili w obecnych wyborach
podwyższyć ilość głosów do blis-
ko 30%, nie uzyskali jednak ocze-
kiwanej absolutnej większości,
mogącej pomóc im w dbjściu do
władzy. Natomiast Hindenburg w
porównaniu z rokiem 1925 uzyskał
o 4 miljony głosów więcej, co
świadczy o jego wielkiej popular-
ności.

W) tych warunkach koła rzą-
dowe oczekują w drugiem głoso-
waniu absolutnego zwycięstwa
Hindenburga.

razie odroczenia terminu pogrze-
bu, celem złożenia w kostnicy lub
domu przedpogrzebowym. Ciała
osób zmarłych na chorobę zakaź-
ną winny być pochowane w prze-
ciągu 24 godzin. Prawo pochowa-
nia zwłok ludzkich ma najbliższa
rodzina (współmałżonek, krewni
wstępni, boczni do 4-go stopnia,
powinowaci w linji prostej do 1-go
stopnia), zmarłych duchownych —
również ich władza duchowna,
wojskowych — władza wojskowa.
Zwłoki niepochowane przez rodzi-
nę władze administracyjne mogą
przekazywać uniwersytetom lub
winny być pochowane przez $mi-
nę, w której nastąpił zgon.

Stwierdzenie zgonu winno być
ustalone przez lekarza leczącego
chorego, lub w drodze oględzin
przez lekarza urzędowego albo
przez inną osobę powołaną przez
władzę gminną. W razie podejrze-
nia lub stwierdzenia choroby za-
kaźnej albo przestępstwa, popeł-

nionego w stosunku do osoby

zmarłej, powinno się o tem powia-
domić władzę sądową lub policję.

Na wszystkich cmentarzach w
ciągu pięciu lat muszą być pobu-
dowane domy przedpogrzebowe
lub kostnice. Obowiązek i prawo

zakładania cmentarzy spoczywa
na gminach. Prawo zakładania
cmentarzy przysługuje i prawnie
uznanym związkom religijnym.
Prawa Kościoła katolickiego do
zakładania, rozszerzania, zarzą-
dzenia i utrzymywania cmentarzy
określa art. 17 Konkordatu, na co
powołuje się ustawa.

Grób nie może być użyty do
ponownego chowania przed upły-

wem lat 20. Po tym terminie rów-

nież nie może być użyty, jeżeli na-
stąpi zastrzeżenie ze strony jakiej-
kolwiek osoby i uiszczenie przez
nią przewidzianej opłaty.

Właściwe organa związków re-
ligijnych i wyznaniowych osób
prawnych wydadzą zarządzenia,
dopuszczające na okres pięciolet-
ni od wejścia w życie ustawy po-
wyższej przyjmowanie na cmenta-
rze także zwłok osób, nienależą-
cych do tego wyznania, dla które-
go cmentarz jest przeznaczony, je-
żeli w promieniu 30 kilometrów od
miejsca zgonu niema cmentarza

gminnego lub odpowiedniego wy-
znania.
SALAid WBU. SKITOMIS

Gordonowa w szpitalu.
LWÓW. (Pat). Ryta Gordono-

wa, oskarżona o zamordowanie
córki architekta Zaremby w Brzu-
chowicach, przewieziona została
do szpitala więziennego, gdyż zja-

wiła się u niej wysoka gorączka
na tle choroby płucnej. Równo-
cześnie stwierdzono, że Gorgo-
nowa jest w stanie odmiennym.
Jeżeli stan jej zdrowia nie uleg-
nie poprawie, to możliwie, iż

rozprawa, wyznaczona na kwie-
cień przed sądem przysięgłych,
ulegnie znowu odroczeniu.

ATEITIS ANT TYTTTREIKWTOCEZ TTK

Wspomnienia z r. 194.
Przyczyna klęski Samsonowa.

Były adjutant gen. Samsonowa, do-
wódcy armji rosyjskiej operującej w cza-
sie wielkiej wojny na froncie Prus
Wschodnich, emigrant rosyjski J. Pietrow
skij ogłosił pamiętniki, w których podaje
ciekawe i nieznane szczegóły pogromu
gwardji cesarskiej pod Działdowem.

Ofenzywa rosyjska miała na celu za-
jęcie Prus Wschodnich ku czemu miała
pomyślne warunki, bowiem armja nie-
miecka była tu znacznie mniejsza liczeb-
nie. Główne siły Rosjan koncentrowały
się w rejonie Hogenstejnu i lada dzień
miały przebić front armji niemieckiej.

Zrozumiawszy to, dowództwo nie-
mieckie, zaczęło na skrzydłach armji ro-
syjskiej koncentrować posiłki, co spowo-
dowało kilkudniowe zatrzymanie jej ofen-
zywy.

Gen. Samsonow miał dwa wyjścia,
przerwać front niemiecki, lub cofnąć się
i wzmocnić swe skrzydła odwodami.

Rada wojenna, zwołana przez Sam-
sonowa, zdecydowała odwrót. W czasie
przygotowań do odejścia ze strony War-
szawy ukazał się samolot. Po wylądowa-
niu samolotu wysiadł oficer rosyjski i
przedstawiwszy się jako kapitan baron
Keller, wręczył gen. Samsonowi list od
dowódcy frontu gen. Żylinskiego, zawie-
rający rozkaz natychmiastowego natarcia
na Niemców.

Wszystkie ruchy niemieckie na
skrzydłach armji Samsonowa gen. Žylin-
ski kwalifikował. jako demonstracje
tylko. .
— Proszę zameldowač Jego Cesar-

skiej Wysokošci, w. ks. Mikolajowi Miko-
lajewiczowi že jutro front niemiecki pod
Osterode będzie przerwany — polecił
lotnikowi gen. Samsonow.

Lotnik odsalutował i po kilku mina-
tach szybował już w kierunku wschodnim.

Istotnie nazajutrz natarcie rozpo-
częło się energicznemi atakami centrum
rosyjskiego, wkrótce jednak gen. Samso-
now spostrzegł, że jest osaczony i przy-
bliża się katastrofa. р

Gdy o tem meldował Warszawie do”

KTO WYGRAŁ NA LOTERJI?
WI trzecim dniu ciągnienia 5-ej

klasy 24-ej polskiej loterji pań-

stwowej, większe wygrane padły
na numery następujące:

ZŁ 5.000 na N-ry: 27475 48956
93469 156395.

ZŁ 3.000 na N-ry: 1423 3749
14765 27117 53067 86071 122587
122847 127438.

ZŁ 2.000 na N-ry: 1883 15777
23934 31101 33663 37421 43674
46149 76475 89703 110530 141845
146425,

ZŁ 1,000 na N-ry: 8047 9766
14956 20132 24960 36356 47202
48575 50185 51971 54360 58262
59275 65285 67066 70123 75165
79375 82050 92027 103797 113301
115298 116000 117945 124352
126385 127716 130277 138561
141399 141791 144073 144204
146483 153393 158289. *
WARSZAWA (Pat) Dziš w

4m dniu głów. wygrane pa-
dły na następujące numery:20 ty-
sięcy złotych Nr. 121,976 i 5 ty-
sięcy—107,052.

DZIŚ
SZOPKA X KLASY
w sali Kresowej (Zawalna 1)

i pocz. o godz. 20-tej.147-30į

wiedzial się že takiego rozkazu gen. Žy-
liński nie wysyłał.

Lotnik okazał się oficerem nie ro-
syjskiego lecz niemieckiego sztabu фе-
neralnego. |

Widząc. pogrom swojej armji, gen.
Samsonow wystrzałem z rewolweru ode-
brał sobie życie,
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Hndentury — ВВ!
Z powyższego wynika, że zwo-

lennicy Hindenburga utracili około

4 miljonów — tyle właśnie wynosi

przyrost hitlerowców. Komuniści

utrzymali swój stan posiadania,

trzeba jednak zaznaczyć, że za

kandydatem komunistycznym gło-

sowało sporo socjalistów, którzy

nie mogli się przezwyciężyć, by

swój głos oddać na „cesarskiego

marszałka”, wybitnego przedsta-

wiciela junkrów pruskich.

Udział w wyborach był bardzo

znaczny, gdyż na ogólną liczbę

43 miljonów uprawnionych, głoso-

wało, jak wyżej zaznaczyliśmy, 37

i pół mil., czyli około 90 proc.,

co świadczy, że naród niemiecki

doskonale zdawał sobie sprawę

z ważności wyborów.
Według konstytucji wajmar-

skiej, jeśli żaden z kandydatów

nie otrzyma więcej niż połowę

oddanych głosów ważnych, prze-
prowadzone zostaną drugie wy-

bory, które w tym wypadku odbyć

się muszą 10 kwietnia.

Wbrew przyjętym powszechnie
zwyczajom, drugie wybory nie od-

bywają się między dwoma kandy-

datami, którzy przy pierwszych

wyborach zdobyli największą ilość
głosów, do wyborów stają wszyscy

kandydaci (o ile dobrowolnie

nie wycofają swej kandydatury),

a nawet wolno partjom, które

postawiły do pierwszych wybo-

rów swych kandydatów, przy dru-

gich wyborach zamienić ich i wy-

stawić całkiem nowych. Różnica

pomiędzy pierwszemi a drugiemi

wyborami na tem polega, że przy
drugich wyborach nie obowiązuje

już absolutna większość, wybrany

zostanie ten, kto otrzyma rela-

tywnie największą ilość głosów.

Przesądzać wyniku tych dru-
gich wyboróww tej chwili trudno.

O ile głosy będą tak jak przy
pierwszych wyborach rozstrzelo-

ne, zwycięstwo Hindenburga jest
prawie zapewnione. Inaczej jed-

nak, o ile Thalman i Disterberg

wycofają swe kandydatury i walka

rozegra się wyłącznie między Hin-

denburgiem a Hitlerem. Nie ulega

wątpliwości, że wtedy Stahlhelm

odda owe 2!/+ mil. głosów, które

padły na Diisterberga — Hitlero-

wi. Prawdopodobnem jest również,
że komuniści częściowo przynaj-

mniej poprą Hitlera, nie tyle

z sympatji, ile po to, by wywołać

jaknajwiększe zamieszanie w eu-

ropejskim kotle, a do tego Hitler
przecie nadaje się jak żaden inny.

W ten sposób mogłoby się
stać, że Hitler otrzymałby więk-

szość. O ile można sądzić z gło-
sów prasy niemieckiej, które nas

doszły, uważają tam zwycięstwo

Hitlera za nieprawdopodobne i

wybór Hindenburga niemal za-

pewniony,

Nie zmienia to jednak faktu
olbrzymiego przyrostu głosów
narodowo-socjalistycznych  (hitle-

rowców), którzy stanowią zwarty
front, podczas gdy Hindenburg
opiera się na bardzo różnorodnych

elementach i zawdzięcza swe po-

wodzenie jedynie popularności

swego nazwiska. Jest to już tylko

odblask słońca, które zaszło, pod-
czas gdy Hitler jest mężem przy-

szłości.

Na pierwszej stronicy pisma
naszego podajemy wynik cytrowy
niedzielnych wyborów na prezy-

denta Rzeszy niemieckiej.

Nie było chyba cd czasu woj-
ny wyborow, które wzbudziłyby
tak kolosalne zainteresowanie w

opinji już nie samych tylko Nie-

miec, ale całego świata, jak właś-

nie te.

Zrozumianc, że od ich wyniku

zależy kwestja wojny i pokoju na
najbliższe lata.

Do walki wyborczej stanęło
5 kandydatów. sędziwy marszałek
Hindenburg, który ma zwo-
lenników zarówno na prawicy jak
i na lewicy. Konserwatyści gło-

sowali na niego jako na przedsta-
wiciela dawnego, przedwojennego

regimu — socjaliści, wbrew bo-

daj własnym przekonaniom, z oba-

wy przed „faszystowskiemi“ rzą-
dami Hitlera. Poza wspomnianemi
ugrupowaniami pop:erali kandy-
daturę Hindenburga: Niemiecka

Partja Ludowa. Partja Gospodar-
cza, Centrum, Partja Państwowa,

Partją Chrzešcijaūsko-Spoleczna.

Jest to ta umiarkowana więk-

czość, na której opierały się do-

tychczas rządy Briininga.

Najgroźniejszym przeciwnikiem
Hindenburga był Hitler, który

oparł się wyłącznie na Narodo-

wych Socjalistach, odgradzając się

 

DZIENNIK WILEŃSKI

ZWYCIĘSTWO MŁODZIEŻY NARODOWEJ.2 prasy.
Sympatja sanatorów dla ustroju

sowieckiego.

Prof. Tarnawski zastanawia się
w „Kurjerze Lwowskim" nad tem,
skąd się w BB. biorą sympatje dla
ustroju sowieckiego.

„Odpowiedzi — pisze — na to pyta-
mie dostarczyła mi niedawno pewna oso-
ba, która jeździła na kongres psychotech-

niczny do Moskwy. Mimo wszelkich usi-
łowań oficjalnych czynników, aby przed

przybyszem ukryć prawdziwy stan rzeczy,
rzuca się tam w oczy wyraźnie zarysowa-
ny podział społeczeństwa na dwie klasy,
rządzącą i uprzywilejowaną oraz będącą

przedmiotem rządów, a zupełnie upośle-
dzoną. Na każdym kroku widać różnicę.
Całkiem inne prawa ma człowiek, będący
kółkiem w administracyjnej maszynie so-
wieckiej, pełniący funkcje propagandowe,
prasowe lub wywiadowcze, i człowiek
zwyczajny, pozbawiony urzędowego sta-
nowiska. Symbolem tego stanu rzeczy są
nawet restauracje i sklepy. Poza. luksu-
sowemi lokalami i handlami, przeznaczo-
nemi dla cudzoziemców i niesłychanie
drogiemi istnieją jeszcze dwie kategorje.
Porządny towar, dobre potrawy i trunki
można dostać w zakładach  przeznaczo-
nych dla komunistów i funkcjonarjuszów
państwowych. Każdy może tu wybrać,
czego mu trzeba, a ceny są umiarkowane.
Ale przy wejściu stoi straż krasnoarmiej-
ców i sprawdza dokładnie legitymacje.
Dla zwykłych śmiertelników natomiast
są inne sklepy i jadłodajnie. Nie tylko
sprzedaje się tu tandetę, ale handel jest
do pewnego stopnia przymusowy. Ponie-
waż fabryki państwowe wyprodukowały
niedawno zbyt wielkie zapasy kaloszy,
ludzie musieli kupować kalosze zamiast
trzewikėw.

Zaprawdę ideał, godny przeszcze-
pienia na grunt polski! Już i tak pod
wielu względami mamy podział na oby-
wateli pierwszej i drugiej klasy. Ale jesz-
cze nie objął on całego życia, jeszcze jest
czemś wstydliwie ukrywanem i przemy-
canem pod różnemi pozorami.  Jakżeby
to było cudownie, gdyby przeprowadzono
go z całą konsekwencją i nadano mu moc
obowiązującej. ustawy, której przekrocze-
nie uległoby surowej karzel

Ale na to nasi komsomolcy
trochę poczekają”.

Niemcy, Polska i Litwa.

„Схаз“ snując rozważania na
tle wydarzeń kłajpedzkich, wypo-
wiada takie uwagi:

„Nie. ulega wątpliwości, że przy

wszystkich wysiłkach, jakie Litwa zrobiła

od lat 15, by postawić się w szeregu zde-

cydowanych przeciwników Polski, opinja

polska nie wyzbyła się mimo wszystko

tego tradycyjnego nastroju, jakim _prze-

pełnione jest całe umysłowe życie pol-

skie przez literaturę, historję, a nawet

sztukę, nastroju traktowania Litwy, jako

należącej mimo wszystko do rodziny,

choć wobec tej rodziny zachowuje, się

ona w sposób co najmniej niemożliwy.
Tradycja polsko - litewskiego współdzia-

łania przeciw Niemcom, tradycja sięga”
jąca wspomnień Jagiełłowych i Witoldo-
wych, odzywa się w Polsce i dziś.

Nie trzeba wykluczać możliwości ta-
kiej ewolucji stosunków  niemiecko-li-

tewskich, że przy najlepszej woli stron

obu, nie wrócą one do dawnej formy.

Gdy w Kownie zwycięży przeświadcze-
nie że kto chce utrzymac Kłajpedę, ten

nie może jednocześnie celować armat na

jeszcze

Wilno, będzie można mówić o rozsądnem

uregulowaniu stosunku Litwy do Polski.
Polska z tą możliwością nietylko się li-

czy, lecz się na nią przygołowywać po-

winna, ale nie myślimy, by na tym punk-

cie można się było już dziś oddawać

optymizmowi.

Projekty rządowe są dziełem wro-
gów Rządu?

W. „Gospodarczym froncie ro-

botniczym”, organie p. Moraczew-
skiego, czytamy:

„Powiązanie ubezpieczenia na sta-
rość i na wypadek inwalidztwa z pogor-
szeniem ustaw o czasie pracy i urlopach

—jest dziełem wrogów polityki pomajo-
wejl Oni to, zajmując w dalszym ciągu

poważne stanowiska w ministerstwach i

urzędach państwowych i udając nawró-

conych grzeszników, pracują wytrwale

nad kompromitacją polityki pomajowej,

czynią wysiłki w kierunku przeciwsta-

wienia Rządom pomajowym całego „pra-

cującego społeczeństwa — tej istotnej

podpory obecnego reżymu!!”

Na to odpowiada „Robotnik“,
„Jeżeli projekty rządowe są dziełem

wrogów Rządu, to jak min. Hubicki mógł
w Sejmie bronić tych projektów i dlacze-
go Rząd nie poprze... strajku proklamo-

wanego przez robotników na dz. 16 mar-

ca, is wymierzonego — jak šwiad-
czy organ Moraczewskiego — przeciw

wrogom polityki pomajowej?!
Ale i sam organ Moraczewskiego wy-

stępuje przeciw strajkowi, obiecując na-
tomiast ogłoszenie strajku PE
wtedy gdy będzie nadzieja, że strajk i
zakończy się wygraną, czyli kiedy rząd
zapewni zgóry, że strajk będzie wygrany.

Oj! wesołek ten p. Moraczewski!”

„Musi być etatystą”.

Syjonistyczny „Nasz Przegląd”
nie jest zachwycony pełnomoc-
nictwami.

Dla ochrony naszego rynku. we-
wnętrznego nie potrzebuje rząd żadnych
nadzwyczajnych pełnomocnictw. ь

Zachodzi jednak obawa, že, rząd g0-
tów wykorzystać pełnomocnictwa
pewnych pociągnięć natury gospodarczej,
w myśl pewnych doktryn, którym hołdu-
ją niektórzy wpływowi biurokraci. Znaną
jest. rzeczą, że decydujący kierownicy
rozmaitych „departamentów. , ministerjal-
nych są przeciwnikami wszelkiej inicja-
tywy isoni to informują rząd, że należy
prowadzić politykę gospodarczą, która
zapewni rządowi stuprocentową  in$ge-
rencję w. życie gospodarcze. . Oświadcz
wprawdzie p. minister przemysłu i handlu
na ostatniem posiedzeniu senatu, że dy-
skusja o etatyzmie jest już przebrzmiała.
Ale dodał, iż musi się być etatystą, gdyż
inaczej jakiegoś rozwiązania znaleźć nie
można".
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nawet od tak zbližonych ideowo

Niemiecko-Narodowych (Deutsch-

nationale), czyli Stahlhelmowców,

którzy wystąpili z własną mani-

festacyjną kandydaturą Diister-

berga.
Specjalną grupę stanowili ko-

muniści ze swym kandydatem
Thalmanem, ostatnia kandy-
datura niejakiego Wintera
miała charakter całkiem lokalny,

nie była poważnie brana w rachu-

bę i zdobyła istotnie znikomą
ilość głosów.

Według konstytucji wajmar-

skiej wybory prezydenta odby-
wają się drogą powszechnego gło-

sowania (plebiscyt) i wymagana

jest absolutna większość głosów,

jeżeli prezydent ma być wybrany

w pierwszem zaraz kole.

Głosów / ważnych oddano

31.625.219, wobec czego większość

absolutna wymagała 18.812.610

głosów. Hindenburg _ zdobył

18.659.304, czyli zamało o 153.306.

Wobec przeszło 37 miljonów

głosujących, jest to zaledwo uła-

mek procentu, mimo to fakt, że

najpopularniejszy „do niedawna

mąż w Niemczech nie zdołał przy

pierwszych zaraz wyborach zdo-

być absolutnej i to znacznej

większości, świadczy o bardzo

poważnych zmianach nastroju śród

najszerszych warstw narodu nie-

mieckiego.

Ciekawe jest zestawienie wy

ników obecnego głosowania z wy-

borami do Reichstagu w roku
1930. Według ówczesnej pro-
porcji głosów Hindenburg powi-
nien był uzyskać przeszło 22 miljo-

ny (otrzymał 18.659 tys.), Hitler
7 miljonów (otrzymał faktycznie

11.325 tys.), Disterber$ 3 mil.

(otrzymał dwa i pół), komunista

Thalman 5 mil. (otrzymał 4.970
tys.).

Nie trzeba też zapominać, że
marsz. Hindenburg liczy obecnie
84 lata. W tak podeszłym wieku
katastrofa jest możliwa każdej

chwili. W: razie zaś śmierci jego,

już nie znajdzie się w Niemczech

mąż równie popularny — dla
Hitlera droga będzie otwarta do

najwyższej władzy.

Na tem miejscu godzi się zapy-
tać, czy między przeciwnikami,
toczącymi dziś walkę wyborczą na
śmierć i życie — między Hinden-

burgiem a Hilierem — zachodzą
zasadnicze różnice? Odpowiedzieć
na to można śmiało, że o ile chodzi

o cele polityczne w Niemczech
(poza komunistami) wogóle niema

dwu zdań, niema takiego Niemca,
który nie dążyłby do zrzucenia
ciężarów reparacyjnych, odzyska-

nia ziem straconych na mocy trak-

tatu wersalskiego, do połączenia

się z Austrją, do. zdruzgotania

Francji, rozbioru Polski i — w
przyszłości do hegemonji nad Eu-
ropą. Jest to ideał tak samo
Hindenburga jak i Hitlera.

Różnią się oni jedynie co do
wyboru dróg i środków. Hinden-
burg, a raczej ci, którzy go popie-

rają, z kanclerzem Briiningiem na

czele, uważają, iż czas do decydu-

jącej rozgrywki z orężem w ręku
nie nadszedł, że Niemcy są jeszcze

zbył słabe i że znacznie pewniej-
sza jest droga, wskazana ongiś

przez Stresemanna, droga usta-

wicznego podważenia traktatu

wersalskiego i odzyskiwania sto-

pniowo straconych pozycyj. Na tej
drodze odniosły Niemcy szereg
niezaprzeczonych sukcesów, ni-

czem nie ryzykując.

Hitler jest zwolennikiem awan-

tur politycznych i natychmiasto-

wej rozgrywki — sporo w tem

wszystkiem demagogji człowieka,
któryza wszelką cenę chce zdobyć

poklask ulicy i faktycznie niczem
nie odpowiada. Z chwilą gdy
z trybuna ludowego stałby się
głową państwa, zapewne znacznie

zmodyfikowałby swe postępowa-

re. Zwycięstwo Hitlera miałoby
tę dobrą stronę, iż otworzyłoby

oczy Europy i przyczyniło się do

scementowania państw zagrožo-

nych przez zaborczość niemiecką.

Wybór Hindenburga podziała

raczej usypiająco — a to jest naj-

gorsze. Pamiętać należy, że jak-

kolwiek dziś Hindenburg i Hitler
zwalczają się wzajemnie — fak-

tycznie dopełniają się oni wza-

jemnie i są, obydwaj wcieleniem
tego samego drapieżnego ducha

krzyżackiego. To też niezależnie
od ostatecznego wyniku wyborów
sam fakt kolosalnego przyrostu
głosów hitlerowskich jest aż nad-

to wymowną przestrogą, nad któ-
rą Europa nie powinna przejść do
porządku dziennego.

  

Na marginesie walnego zgromadzenia Bratniej Pomocy

Walne zebranie członków

Bratniej Pomocy Polskiej Mło-

dzieży Akademickiej Uniwersyte-

tu Stefana Batorego w Wilnie

było wyznaczone na godzinę 8

wieczorem w sobotę dn. 12 marca.

Już przed terminem obszerna sala
Śniadeckich była wypełniona po
brzegi. Na,kurytarzach uniwersy-
teckich rojno. Wszędzie toczą się

ożywione rozmowy, gdzieniegdzie

dyskusje na tematy, które będą

przedmiotem obrad. Zwolennicy
Dembińskiego i ustępującego za-

rządu prowadzą żywą agitację,

usiłując w ostatniej chwili skopto-
wać sobie niezdecydowanych.

Kontrola bardzo ścisła. Na salę
wpuszczani są tylko posiadacze
legitymacyj akademickich. Zain-
teresowanie olbrzymie — na sali
zgórą 1700 osób. Duszno, niema
gdzie się poruszyć. Zajęte wszyst-
kie krzesła, wszystkie przejścia,
podjum, galerja.

Około godziny 8'/2» prezes ustę-
pującego zarządu p. Henryk Dem-

miński zagaja zebranie w obec-

ności kuratora Bratniej Pomocy,
prof. dr. Jakowickiego i dziekana
prof. dr. Glixellego.

Na przewodniczącego zebrania
wysunięte zostają trzy kandyda-
tury. Młodzież Mazechpaląka wy
stawia kandydaturę p. Kazimierza
Ellerta, sanacja — p. Wolskiego,
wreszcie młodzież socjalistyczna
p. Ancewicza.

Już przy głosowaniu na prze-
wodniczącego ujawniła się prze-
waga narodowców. Kandydat na-
rodowców p. Ellert uzyskał 752
głosy, kandydat sanacji — 576
głosów, wreszcie 17 głosów padło
na kandydata socjalistycznego. Ta
ostatnia liczba jest bardzo zna-
mienna, jako dowód zupełnego
zaniku wpływów socjalistycznych
wśród młodzieży akademickiej.

Po uczczeniu przez zebranych
pamięci ś p. biskupa Bandur-
skiego i ś. p. Stanisława Wacław-
skiego, około godz. 11 przystą-

piono do porządku dziennego, któ-
ry zawierał sprawozdanie nad-
zwyczajnej komisji do zbadania

gospodarki mensy akademickiej za

czas od 15 listopada 1929 roku do
1 lipca 1931 roku, dalej sprawo-
zdanie komisji rewizyjnej za czas
od 15 lutego 1930 roku do 21 lu-
tego 1931 roku i dyskusję nad
sprawozdaniami. Następnie spra-
wozdanie z działalności ustępują-
cego zarządu, sprawozdanie aka-
demickiej kasy chorych i komisji
rewizyjnej za rok ostatni, wreszcie
dyskusja i wybór władz.

czasie całego biegu obrad

panowała niesłychana wrzawa i

odniecenie. Przewodniczący ze-

brigie miał niezwykle trudne za-

danie, z którego chlubnie się wy-

wiązał. Opanować salę przepeł-

nioną niezdyscyplinowaną masą

roznamiętnionej walką młodzieży,
to nie jest rzecz łatwa. P. Ellert,

jako przewodniczący był bez za-
rzutu, potrafił uciszyć hałasy, usta-

wicznie wybuchające to z tej, to
z tamtej strony i potrafił zachować

najzupełniejszą bezstronność.

Dyskusja wlokła się bez końca.

Niestety, po żadnej ze stron wal-
czących nie było mówcy, któryby
potrafił połączyć w jakiś system
zagadnienia sprzeczne. Każdy z
mówców poruszał jakiś fragment,
parę szczególików, a przeciwnicy
jeszcze bardziej kwestje rozdra-
bniali. P. Dembiński występował
niezliczoną ilość razy i na wszyst-
kie zarzuty z osobna odpowiadał,
nie szczędząc przy tem ani dema-
gogji, ani efektownych powiedzo-
nek i gestów.

P. Dembiński był jedynym po-
ważniejszym mówcą ze strony sa-
nacyjnej, nie zdołał jednak ode-
przeć zarzutów i nie zdołał wy-
tworzyć przekonania, że jest nie-
zastąpiony na stanowisku prezesa
Bratniej Pomocy.

Z pośród mówców narodowych
wyróżniali się pp. Ochocki, Hała-
burda i Ważyński.

Kiedy doszło do głosowania
nad wnioskiem komisji rewizyjnej

o wyrażenie absolutorjum ustępu-
jącemu zarządowi i podziękowa-

nia p. Dembińskiemu, narodowcy,

żeby nie przewlekać obrad (była

godzina 6 rano) nie sprzeciwiali

się zbyt silnie wspólnemu głoso-
waniu obu części wniosku, wsku-
tek czego i absolutorjum i podzię-
kowanie zostały uchwalone. Sa-
natorzy uważali to za swój try-
umżf, byli już zupełnie pewni zwy-
cięstwa. Dalszy przebieg zebrania
zawiódł jednak ich oczekiwania.
Na nic się nie zdały przedwczesne
radosne okrzyki.

Dalszym i decydującym etapem

był wybór prezesa Bratniej Po-

mocy. Kiedy przystąpiono do

omawiania kandydatur, powstał

tak nieopisany hałas, że przewo-

dniczący p. Kazimierz Ellert nie

uważał za możliwe prowadzić w

dalszym ciągu obrady i po dwu-
krotnem upomnieniu skorzystał z

uprawnienia $ 23 p. c regulaminu

obrad i zapowiedział rozwiązanie

zebrania. Wtedy to ze strony sa-

nacyjnej zwrócono się do p. Eller-

ta z prośbą, żeby w dalszym ciągu

zebranie prowadził.  Przewodni-

czący zgodził się na to pod wa-

runkiem, że uzyska votum zaula-

nia całego zgromadzenia. Na

wniosek p. Rodziewicza zebranie,

któremu w tym czasie przewodni-
czył p. Wolski, uchwaliło votum

zaufania dla p. Ellerta przez akla-
mację. Ani jeden głos aklamacji
się nie sprzeciwił. Jest to dowód,
że wysunięty przez narodowców
przewodniczący potrafił swą sprę-
żystością i bezstronnością zjednać
nawet tych, którzy przeciwko nie-
mu przy wyborze przewodniczą-
cego głosowali.

Procedura głosowania na pre-
zesa trwała dość długo, głosowa-
no bowiem przez wchodzenie
przez drzwi. W pewnym momen-
cie rozległy się na sali okrzyki:
„niech żyje prezes Dembiński",
była to jednak nieuzasadniona
i przedwczesna radość sanatorów.
P. Dembiński otrzymał tylko 550
głosów, podczas gdy kandydat
bloku gospodarczo-narodowego p.
Stanisław Ochocki — 623 głosy.

Prezesem Bratniej Pomocy zo-
stał wybrany p. Stanisław Ochoc-
ki, magister praw, student  wy-
działu humanistycznego.

Na sali rozległy się huczne
oklaski i okrzyki na cześć nowo-
wybranego prezesa.

Porażka zbyt pewnych siebie
sanatorów wywołała depresję w
tym obozie. Nie wystawili już oni
kandydatów ani na vice-prezesów,
ani na członków zarządu i znacz-
na część młodzieży sanacyjnej
stopniowo zaczęła wycofywać się
z pola walki.

Vice-prezesem ogólnym został
wybrany p. Jerzy Przyłuski, vice-
prezesem gospodarczym p. Konrad
Achrem-Achremowicz. Na pozo-
stałych członków zarządu głoso-
wano kartkami, które jeszcze nie
zostały obliczone.

Do komisji rewizyjnej wybrano
p. Edmunda Kuncewicza, jako pre-
zesa i pp. Witolda Misiewicza,
Witalisa Maliszewskiego, Henryka
Pieńkowskiego i Wenera.

Zebranie zostało zakończone
około godziny 10 rano.

Przed zamknięciem zebrania
uchwalono wyrazić podziękowanie
kuratorowi Bratniej Pomocy prof.
dr. Jakowickiemu, który do końca
był na zebraniu obecny.

SPROSTOWANIE.
W dniu 12 marca 1932 r. na

Walnem Zebraniu, Bratniej Pomo-
cy U. S. Z. kol. Wacław Wągrow-
ski, popierając kandydaturę kol.
Ochockiego Stanisława, omyłko-
wo poparł ją w imieniu Koła Me-
dyków; powinien był popierać ją
w imieniu Zarządu Koła Medy-
ków. Niniejszy błąd nie mógł być
sprostowany zaraz na Walnem
Zebraniu, gdyż kol. Kuncewiczo-
wi w tej sprawie głosu nie udzie-
lono.

Zarząd Koła Medyków.

[Nowe sukcesy młodzieży
narodowej w Warszawie.

Nietylko w Wilrle poniosła sa-
nacja klęskę, albowiem niedziela
przyniosła wiadomość o dalszych
zwycięstwach młodzieży narodo-
wej na terenie uczelni warszaws-
kich.

Mianowicie odbyły się wybo-
ry bratniackie w Szkole Nauk
P ltycznych i na Wyższej Szkole
Handlowej.
W 5, N.P. młodzież narodo-

wa utrzymała swą dotychczaso-
wą pozycję i ponownie do za-
rządu weszli kandydaci narodowi
z p. M Góreckim na czele.

„ W czasie zebrania sanacja usi-
łowata kilkakrotnie wywoływać
burdy, ale większym awanturom
zapobiegła interwencja dyrektora
prof * Reymana.

Jeszcze ostrzejsza walka to:
czyła się na W. S. H., gdzie sa-
nacja walczyła o utrzymanie się
przy władzy.

Ogromne wrażenie wywołała
wiadomość o zwycięstwie mło-
dziezy narodowej w Wilnie.

To też, gdy przyszło do wy-
borów prezesa Biatniej Pomocy,
został nim p. Wiktor Martini, kan-
dydat mlod narodowej.

Dalszy ciąg zebrania odro-
czono.

—_—

-Miczyt pułk. Arciszewskiego.
W niedzielę w sali Stronnictwa

Narodowego odbyło się zebranie,

na którem pułkownik Arciszewski,

poseł na Sejm, wygłosił bardzo

ciekawy odczyt o bezpieczeństwie

Polski w związku z akcją rozbro-

jeniową.

Mówca wykazał nieszczerość

rzekomych apostołów pokoju, któ-

rzy myślą jedynie o tem, jak roz-

broić innych, z jednoczesnem

wzmocnieniem własnej siły mili-
tarnej.

Szeroko omówił pułk. Arci-
szewski projekty utworzenia egze-
kutywy zbrojnej Ligi Narodów,
która mogłaby się w rezuitacie
stać czemś w rodzaju między-
narodowego B. B.

Przechodząc do warunków
bezpieczeństwa Polski, reierent
stwierdził, iż Polska nietylko nie
ma nic do zlikwidowania ze swej
siły militarnej, lecz raczej odwrot-
nie, ma bardzo dużo do nad-
robienia, chociażby w dziedzinie
lotnictwa i wojsk technicznych.

Wreszcie szczegółowo omówił
sprawę t, zw. moralnego rozbro-
jenia, urzeczywistnienie którego
mogłoby, narazić naród na pewną
klęskę. Największą siłą narodu
jest jego jedność, zwartość i

SZKICE I OBRAZKI.
OJ! BO POPŁYNIEMY.

Najniebezpieczniejszą z pór roku jest

bezsprzecznie wiosna.
Ona to powoduje, że redaktorzy

pism toną w powodzi nadsyłanych po-

ematów—bardzo wodnistych, ona a nie

kto inny rozwiewa miraż asfaltu w Wilnie

metrową warstwą śniegu, która to przez

osiem miesięcy jezdnię zalegając wytwa-

rzała pozory, jezdni europejskiej, wiosna

to, a nie kto inny każe staremu babszty-

lowi wsadzić na wypłowiały kalepusz zie-

zone piórko i udawać podlotka...

No i wiosna wreszcie, miewa ten

głupi zwyczaj, że zalewa Wilno...

Straszna jest to klęska w mniejszym

lub większym stopniu  nawiedzająca

miasto nasze, mniejwięcej przejawiająca

się co lat kilkadziesiąt...

Występuje gwałtownie, pieni się i
wiruje wodą mętną (nie tak coprawda

mętną jak projekty magistratu) i powo-

duje alarmy kompanji służbowej sape-

rów.

Powódź! powódź
Myśleli ludziska nad przyczynami

wylewu fluktów, ba nawet sprowadzono

jakiegoś znającego się na rzeczy puł-

kownika (bo są to ludzie w piśmie ucze-

ni)... i nic nie wymyślano,..
Co powoduje powódź?
Ba! ktoś mądry powiedział — woda.
Bardzo pięknie, ale są ludzie co

mają wodę w mózgu, a ta nie wylewa...

Badano Wilję... i nic... jedni mówili,

że to pomnik Pronaszki takirytujeWilję,
że wylewa, inni, że rzeka ma zamiar raz

przynajmniej wymyć żydy Wileńskie, był

projekt (powstał w Związku Literatów)
zabronienia członkiniom pisywania przez

lat piędziesiąt prozą i poezją... i nic...

Zbierają się już przeróżne komitety,

Które łeb hydrze urwać mają... daj im

Boże niechaj co wymyślą...

Faktem jednak jest to, że powódź

powodują zatory lodowe śnieżne, na za-

krętach rzeki powstające...

Jak temu zapobiedz

chowcy...

Wysadza się takie zatory dynamitem,

ułatwia się spław lodów itd...

Wie o tem zapewne i aeropag mę-

żów magistrackich (95 proc. inżynierów i

techników)... i co robi...

Oto zarządzono by. kopce. śniegu,
które uprząta się z miasta wywożono w

górę rzeki...

To tak jak gdyby kto do pożaru do-

mu doddwał słómy...
Narazie wody niema... a jak będziė

powódź... to Boże mój te kilkaset hekto-
litrów lodu i śniegu... i tak nie zaszkodzi...

Po ostatniej powodzi, która pozrywa-
ła brzegi, wytworzyła mnóstwo mielizn i

zatorów pozostały smutne ślady, przez
cały przebieg lata i jesieni szkód nie na-

prawiono.. dziś wywozi się śnieg gdzie

nie należy... no i może w przewidywaniu

powodzi ścina się drzewa, na arkę, którą

popłynie municypium...

Oby łódź ta była korabiem Charona..
i by po pluchach powodzi popłynięto aż
na Letę. 1

A tymczasem suną ładowne wozy w

górę rzeki, wioząc góry śniegu...

Idź, lodzie do lodu...

wiedzą  fa-

M. Junosza.

zycie gospodarcze.
O 600 milj. żł. mniejsze kredyty

w ciągu roku.
Zaburzenia na r | kredytowym.

Jak ogromie rozmiary przybrał
u nas proces wycofywania wkła-
dów i lokat z banków, spowodo-
wany zanikiem zaufania a w kon-
sekwencji i proces ograniczania
kredytów przez instytucje kredy-
towe, świadczą zestawienia za
pierwsze trzy NOTY roku ub.
W czasie t (od 1. 1. — 30. IX.
1931) wycofano z Banku Polskiego,
banków państwowych, komunal-
nych oraz banków prywatnych i
kas oszczędności .wraz zć. spół-
dzielniami kredytowemi — ogólną
sumę 433 milj. 400 tys. zł., . przy-
czem najsilniejszym odpływem
wkładów dotknięte zostały banki
prywatne. Straciły one w tym cza-
sie396 milj. zł. Jest to wskazówką
jak wielką rolę odegrały tu czyn-
niki psychiczne i nieufność do ban-
kowości prywatnej, opierającej się
w dużej mierze o kapitały zagra-
niczne.

Konsekwencją teśo odpływu
wkładów było zastosowanie przez
instytucje finansowe daleko idą-
cych restrykcji kredytowych. Pro-
ces deflacji kredytowej w ciągu
trzechRAR kwartałów ub.
r. przedstawia się w cyfrach nastę-
pująco: Stan kredytów krótkoter-
minowych z 31. 12. 1930 — ogółem
34116,8 mil. zł., zaś w dniu 30. 9,
1931 — 2.531,9 milj. zł» W ciągu
9-ciu miesięcy zmniejszyły się za-
tem kredyty o 584 milj. 900 tys.
złotych, a więc w stopniu silniej-
szym nawet od odpływu wkładów
bankowych. W świetle tych cyfr
staje się zrozumiałem krytyczne
położenie życia gospodarczego,

<które w ciągu trzech kwartałów
jednego tylko roku traci przeszło
580 milj. zł. kredytu krótkoter-
minowego.

Nadmienić zaś należy, że pro-
ces deflacji kredytowej jak iwyco-
fywaniu wkładów utrzymuje się
naogół i w roku bieżącym zaostrza
jąc istniejące już trudności gospo-
darcze.

uświadomienie narodowe.
Ponieważ zaś jedynie nacjo-

nalizm polski daje gwarancję tej
zwartości i uświadomienia naro-
dowego, każdy, kto nacjonalizm
polski zwalcza, niszczy siłę obróti-
ną Polski. ;

Odczyt pułk. Arciszewskiego
wzbudził duże i zrozumiałe zain-
teresowanie, to też publiczność,
licznie zgromadzona nasali, zgo-
towała mu gorącą owację.
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SPRAWY -KOŚCIELNE.
— Nabożeństwo za duszę

ś. p. Józefa Montwiłła. W pią-
tek nadchodzący 18 b. m. o g.

9 | pół rano w Bazylice Metro-

politalnej, jako w wigilję dnia
Imienin Józefa Montwiłła, dzia-
łacza społecznego i filantropa
odbędzie się nabożeństwo, na
które: zaprasza zarząd Tow. po-

pierania pracy społecznej.

SPRAWY MIEJSKIE.

—Projekt podwyższenia opłat

w bibljotekach miejskich. Magist-
rat m. Wilna nosi się z myślą pod-
niesienia opłat za korzystanie z

bibljotek i czytelni miejskich. (a)

Z MIASTA.

— Przygotowania na wypadek

powódzi. Wileńskie władze admi-

nistracyjne, licząc się z możliwo-

scią wylewów rzek z wiosną,

wszczęły już akcję celem zapobie-

żenia eweńtualnej powodzi.

Już przed kilku dniami odbyło

się w Starostwie Grodzkiem pierw

sze posiedzeniem Komitetu I'owo-

dziowego. Przewodniczył starosta

grodziki p. Wiacław Kowalski. Na

posiedzenie to wydelegowały jako

członków Komitetu przedstawicie-

li swych: Komenda Garnizonu —

mjr. Kulczyńskiego, 3 baon sape-

rów — mjr. Szydlowskiego, Dy-

rekcja Dróg Wodnych — p. Łopat-

to, Polski Czerwony Krzyż — pre-

zesa Uniechowskiego, Sekcja Tech

niczna Magistratu — inż, Wątor-

. skiego, Wydział Elektryczny Ma-
gistratu — inż. Biszewskiego. Da-

lej uczestniczyli w obradach Komi

tetu komendant Policji Państwo-

wej m. Wilna inspekt, Izydorczyk,

szef sekcji Magistratu Łazarz Kruk

i komendant Stroży Ośniowej p.

Marjan Waligóra oraz dyrektori
P. K. O. Marjan Biernacki.

Zarówno na pierwszem tem po

siedzeniu, jak i na następnem, od-

bytem w dniu 12 b. m., omówiono

program działalności Komitetu i za

rządzenia jakie wydać należy na

wypadek gdyby i w tym roku po-

wódź przybrała groźniejsze rozmia

ry

 
Komitet wyłonił następujące

sekcje: sekcję pogotowia technicz

nego, sekcję bezpieczeństwa, sek-

cję pomocy sanitarnej i żywnościo

wej, sekcję łączności i komunikacji

wreszcie sekcję budżetową.

W. dniu 15 b. m. o godz. 12 w

południe obradować będzie w Sta-
rostwie Grodzkim sekcja budżeto-
wa.

- - Burzliwy wiec lokatorski.
W ubiegłą niedzielę w godzinach

popołudniowych odbył się w sali
- Konserwatorjum Muzycznego wiec

lokatorski, zwołany przez Związek
Lokatorów i Sublokatorów miasta
Wilna. r

Równocześnie przed domem,
w którym odbywałsię wiec, zgro-

madził się tłum, złoźony z prze-

szło 2000 osób. Po burzliwych
obradach, w których żydzi wy-

stępowali najkrzykliwiej, powzię-
to rezolucję domagejącą się 1)
ustawowego zniesienia eksmisi

dla bezrobotnych do czasu po-

lepszenia się warunków gospo-

darczych; 2) zmniejszenie ko-

mornego o 35 proc., 3) rozciąg-

nięcie óchrony lokatorów na

mieszkania kapitalnie odremon-

towane i domy nowowybudowa-
ne i 4) przedłużenie dopuszczal
nej zaległości komornego do 3
rat, t. zn. do 1 roku.

Pozatem powzięto drugą re-
zolucję, domagającą się od Ma-

tratu m. Wilna obniżenia o
25 proc. opłat za elektryczność.

Obradom przewodniczył p.
" Bancewicz Dowgielewicz.

—Lokatorzy Popław, Žwie-
rzyńca i Zarzecza żądają zniżki ko-
mornego. Lokatorzy dzielnicy
Zwierzyniec, Popławy i Zarzecze

pódjęli "akcję, zmierzającą 40
zmniejszenia komornego 0 350/09,

Akcja ta energicznie jest prowadzo
na od dwóch tygodni. Delegacja lo

katorów w tej sprawie interwenjo-

wała onegdaj w Magistracie. Lo-
katorzy motywują swe żądania zni

żką płac i potanieniem mieszkań w

, innych miastach Polski. a

 
 

SPRAWY SANITARNE.
— Choroby. zakaźne. Podług

ostatnich danych sekcji zdrowia
Magistratu na terenie m. iWlna w
ciągu tygodnia ubiegłego zanotowa
no następujące wypadki zasłabnięć
na choroby zakaźne: ospa wietrz-
nat, tyfus brzuszny 2, płonica 16,
błonica 6 (w tem 1 zgon), odra 32
(zgon 1), róża 6 (zgon 1), gruźlica
8 (wszystkie wypadki śmiertelne)

jaglica 6, świnka 1, drętwica karku
4;

Ogółem chorowało 79 osób, w
tej liczbie 11 zmarło. Przerażają-
cą jest ilość zgonów na: gruźlicę,
gdyż niema tygodnia, by nie po-
chłonęła ona kilku względnie kil-
kanastu ofiar. (a)

SPRAWY WOJSKOWE.
— Ważne dla podchorążych re

zerwy i olicerów zawodowych w
stanie spoczynku. Komendant P.
K.U, Wilno - Miasto podaje do wia

domości wszystkim podchorążym
rezerwy, przynależnym do P. K. U.

Wilno:Miasto, którzy ostatnim Dz.

Pers. miańowani zostali podporucz
nikami rezerwy, aby niezwłocznie
zgłosili się do P. K. U. w terminie,
wskazańym w zawiadomieniu od-

dzielńem (każdy podchorąży je ot-

rzyinał), w godzinach przyjęć t. j.

11 = 13.
Wszelkie posiadane dokumenty

wojskowe oraz dwie totografje, je-

dna z nich poświadczona przez od-
nośny Komisarjat P. P., należy

przedstawić przy zgłoszeniu się.

* Komendant P. K. U. Wilno-Mia
sto' wzywa wszystkich oficerów za

wódowych, przeniesionych w stan
spoczynku, którzy dotychczas nie

zostali zarejestrowani w P. K. O,

a zamieszkałych na terenie m, Wil

na; powiatu wileńsko - trockiego

i oszmiańskiego, — do niezwłoczne

go zgłoszenia się do rejestracji w

P. K. U. Wilno - Miasto, przy ul.

Wielkiej nr. 47, w godzinach przy-

jęć interesantów t. j. godz. 11 — 13.

Przy zgłoszeniu się należy rzed

stawić dekret emerytualny, legity

mację óraz jednę fotografję o roz-
miarze 5 cm. X 5 cm.

Oficerowie zawodowi, przenie-
sieni w stan spoczynku, ubiegający
się o pomoc lekarską — winni ce-
lem uniknięcia zwłoki, zwracać się
jedynie do naczelnego, wzgl. inspe-
kcyjnego lekarza garnizonu, a nie
do P. K. U.

Powyższe dotyczy także ofice-
rów, ubiegających się o orzeczenie
lekarskie w celu otrzymania miejs-
ca kuracyjnego w wojskowych szpi
talach sezonowych lub w uzdrowi-
skach.
— Przedostatnie posiedzenie

komisji poborowej. Jutro 16
b. m. odbęd:ie się przedostatnie
przed poborem roc?nika 1911-go
posiedzenie dodatkowej Komisji
Poborowej. Wszyscy mężczyźni
którzy z jakichkolwiek względów
we właściwym czasie nie uregu-
lo*ali swego stosunku do wojska,
winni stawić się do przeglądu.
Posiedzenie odbedzie się w lokalu
przy ul. Bazyljań kej 2. Komi-
sja urzędować będzie od godz.
8-ej rano. Identyczne pos'edzenie
odbędzie się pozatem w dniu 20
kwietnia, poczem nastąpi dłuższa
przerwa i nie jest jeszcze ustalo-
nem czy w roku bieżącym dalsze
Komisje dodat<owe dojdą do
skutku. (>)

SPRAWY KOLEJOWE.
— Zaspy śnieżne na kolel.

W związku z ostatniemi opadami
śnieżnemi na terenie całej wiłeń:
skiej Dyrekcji P. K. P. pracują
pługi odśnieżne, dzięki czemu
komunikacja odbywa się nor-
malnie a

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zarząd Koła Prawników

st U. S. B. ninejszem zawiada-
mie, że dziś o godz. 20 odbędzie
się zebranie Sekcji Naukowo Ba-
dawczej z referatem kol. Witolda
Krasowskiego, p. t. „Istota Soli-
daryzmu Zawodowego. Wstęp
wolny.

ZE STOWARZYSZEŃ.
— Stanica harcerska im. Bisk.

Bandurskiego. Pragnąc uczcić i u-
pamiętnić świetlaną postać ś, p. ks.
Bisk. dr. Wł. Bandurskiego H no-
rowego Harcerza Rzeczypospolitej
i dłagoletniego Przewodniczącego

DZIENNIK WILEŃSKI

Aresztowanie wywrotowca na ulicy.
Wczoraj wieczorem  przecho-

dzący ulicą Niemiecką sierżant
zauważył jakiegoś podejrzanego
osobnika, usiłującego wyrzucić na
chodnik jakieś ulotki. Sierżant
przypuszczając, że natknął się na
wywrotowca, wezwał go do za-
trzymania się. Ten ostatni zorjen-
towawszy się w sytuacji, począł
szybko uciekać, usiłując ukryć się
w jednym z domów przy ulicy
Jatkowej. Jednakże sierżant ści-

gał go w dalszym ciągu, grożąc,
że zrobi użytek z broni.

Po dłuższym pościgu udało się
sierżantowi zatrzymać uciekają-
cego i oddać: go w ręce policji.
Podczas rewizji osobistej znale-
ziono przy nim obfity  materjał
dowodowy w postaci nielegalnych
ulotek komunistycznych. Zatrzy-
manego wywrotowca osadzono
pod kluczem. (a)

Oddziału Wileńskiego Zw. Harc.
Polsk., którego jedną z ostatnich
trosk: było stworzenie stałego ośro
dka harcerskiego wychowania mło
dzieży; Zarząd Oddziału Wil. Z. H.
P. na posiedzeniu w dniu 11 b. m.
uchwalił przystąpić do budowy
gmachu p. n. Stanica Harcerska i-
mienia Bisk. W. Bandurskiego w
Wilnie.

Stanica Harcerska ma być oś-
rodkiem życia harcerstwa woje-
wództw wileńskiego i nowogródz-
kiego i kuźnią rzetelnych dziel-
nych i ofiarnych w służbie Praw-
dzie, Dobru i Pięknu charakterów.
W najbliższych dniach ukaże

się odezwa Zarządu Oddziału Wil.
Z. H. P. z apelem do społeczeństwa
o składanie ofiar na cel, który był
tak bliski zmarłemu ś. p. Ks. Bisk.
dr. Wł. Bandurskiemu.

Ofiary można wpłacać na konto
P. K. O. 81.622 lub też w redak-
cjach dzienników.
— Środa Literacka w dniu

jutrzejszym poświęcona będzie
Szwecji. Pani Wanda Pomian,
działaczka polska stale mieszka-
jąca w Szwecji, opowie swe wra-
żenia z akcji propagandy kultury
polskiej w tym kraju, oraz mówić
bądzie o Japończykach; w szcze-
gólności nakreśli sylwetkę cieka-
wego pisarza japońskiego, który
mimo talentu literackiego nie
zarzucił koczowniczego trybu
życia.
+ Początek o godz. 8.30 wiecz.
Wstęp dla sympatyków i człon-
ków. Wprowadzeni przez nich
goście płacą 2 zł.
—_ Posiedzenie naukowe

WII. T-wa Ginekolog. odbędzie
się w czwartek dnia 17 b. m. o
godz. 8 w. w lokalu Kliniki Położn.-
Ginekolog. U. $. B. (Bogusławska
Nr. 3). Na porządku dziennym:
Dr. R. Łuczyński—Historja położ-
nictwa. Dr. E. Sedlis—Wpływ cy-
klu miesiączkowego na przebieg
operacji.
— Pos'edzenie Wil. Tow.

Lekarski: go odbędzie się w śro-
dę dnia 16 marca b.m.o godz. 8 w
8 w sali własnej przy ul. Zamko-
wej Nr. 24. Na porządku dzien-
nym: Dr. W. Krotow (z I Kliniki
Wewnętrznej) W sprawie rozpo-
znania zapalenia opłucnej śród-
piersiowej. Prof. Dr. S. Schilling-
Siengalewicz: O grupach krwi i
ich znaczeniu dla nauk lekarskich
— Walne zebranie Wil. Tow.

Ogrodniczego odbędzie się 16 b. m.
we środę o godz. 6 w lokalu Zakła-
du Farmakognozji U. S. B. Objaz-
dowa 2, Róg Zakrętowej.

Na porządku dziennym: Od-
czyt profesora U.,S. B. J. Muszyń-
skiego „O zawartości soli mineral-
nych w pokarmach roślinnych”.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Rada wierzycieli lombar-

du przy ul. Biskupiej 4 zwołuje
ogólne zebranie wierzycieli na
czwartek dn. 17 b. m. na godz. 6
po poł.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Stan bezrobocia w Wilnie,

Stan bezrobocia na terenie Wilna
osiągnął obecnie swój kulminacyj-
ny punkt, gdyż już w najbliższych
tygodniach spodziewany jest stop-
niowy spadek liczby bezrobotnych.
Obecnie podług prowizorycznych
obliczeń Wilno liczy ponad 6.000
bezrobotnych. Najpokaźniejsze ru
bryki stanowią tu bezrobotni pra-
cownicy umysłowi i robotnicy nie-

wykwalifikowani. (a)
SPRAWY ŻYDOWSKIE.

— Rozwiązanie wiecu bun-
dowców w Małej Sali Miejskiej.
W dniu wczorajszym w Małej
Sałi Miejskiej Bund zwołał wiec
w sprawie ogłoszenia na dzień
16 b m. strajku protestacyjnego.
Wiec z powodów formalnych zo-
stał rozwiązany. a

Dochodzenie w sprawie za-
gadkowej kradzieży paczki
złota w pociągu Warsza-

wa — Wilno.
Donosiliśmy już o zagadkowej

kradzieży transportu złota prze-
słanego przez grupę kupców wi-
leńskich w zwyczajnej paczce
bagażowej od dodatków do ka-
peluszy z Warszawy do Wilna.

Prowadzone w tej sprawie do-
chodzenie nie doprowadziło na-
razie do ujawnienia skradzionego:
złota, wynoszącego, jak się to
obecnie wyjaśniło, 4.100 złotych
rubli rosyjskich.

Ustalono, że paczka przesłana
została do Wilna przez poszko-
dowanych przy pomocy jednego

z biur ekspedycyjnych w Wilnie.
W wyniku dochodzenia areszto-

wany został konduktor kolejowy

Żejmo, który twierdzi, że z kra-
dzieżą niema nie wspólnego.

Jednocześnie dowiadujemy się,

że jeden z poszkodowanych wraz

z agentami policji śledczej wy-

jechał specjalnie do Warszawy w

celu przeprowadzenia dochodze-

nia na miejscu, gdyż wyłaniają

się pewne okoliczności wskazują

ce na to, że zuchwała ta kradzież

mogła być popełniona w War-
szawie.
IAKSAGSII

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A; S. P.

— „Mam lat 26* — na Pohulance.

Dziś o godz. 8 wiecz. „Mam lat 26“

Istvana Mihaly.
Jutro „Mam lat 26“.
— „Ich synowa“ — w Teatrze Lu-

tnia. Dziś o godz. 8 wiecz. najnowsza
sztuka fenomenalnego pisarza A.Grzy-

mały-Siedleckiego p. t. „lch synowa”.
Jutro „Ich synowa”.
— Jedyny recital fortepianowy Mi-

kołaja Orłowa odbędzie się w nadcho-

dzącą niedzielę 20 marca rb. w sali Kon-

serwatorjum (Wielka 47), Przedsprzedaż
biletów od wtorku 15 b. m. w „Orbisie“,
Mickiewicza 11a.

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 15 marca 1932 r.
11.58. Sygnał czasu.
14.10.  Progr. dzienny.
1415, Włoska muzyka operowa

15.15. Kom. z Warsz. Я

15,25. Odczyt dla maturzystów i

aud. dla dzieci z Warsz.
16.40. Codzienny

ściowy.
16,50. Przeboje kabaretowe (płyty):

1740. „Rola ' podświadomości u

człowieka” — odczyt z Krakowa

17.35. Popul. koncert symf. z War-

szawy.
18.50.
19.00.
19.20.
19.40.
19.45.

20.00.
20.15.

odcinek  powie-

Kom. Wileńskiego Aeroklubu.
Przegląd litewski.
Pogadanka radjotechniczna —
Progr. na środę.
Pras. dzien. radj. z Warsz.

„Przygoda narciarska” —
Audycja węgierska z Warsz.

21.55. Skrzynka techniczna z Warsz.
22.10. Koncert solisty z Warsz. (Ce-

zar Valabreg — fortepian).
2240. Kom. i muzyka taneczna Z

Warsz.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Popołudniówka symfoniczna.
W dzisiejszym koncercie symfłonicz-

nym pod dyrekcją Grzegorza Fitelberga
weźmie udział świetny kompozytor

Pantscho _ Władigerow, który odegra
własny koncert o zdecydowaniemoderni-

stycznej linji konstrukcyjnej. Ponadto w

programie „Pieśń o sokole” Fitelberga,
oemat symfoniczny osnuty na tle utworu

Makro Gorkiego. (godz. 17,35).

Kwadrans literacki.
O godz. 21.00 odczytana zostanie

przed mikrofonem bumoreska dobrze
znanego wileńskim czytelnikom literata
Juljusza Wirskiego pt. „Gzyms”.

Z tajemnic podświadomości.
Ciekawe zagadnienia z dziedziny

psychologii poruszy w swoim odczycie,

tranesiiioyapge z Krakowa, dr. Tadeusz
Frąckowski. Prelegent omówi rolę pod-
świadomości u człowieka, oświetlając te
czynniki życia psychologicznego, które
ze wywołują stany chorobliwe, (godz.
17.10).

OFIARY,
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leūskiego“.
Zamiast wieńca na grób ś. p. Stani-

sława Trzaskowskiego — Marja Soko-

łowska z rodziną na żłobek im. Maryi —
10.— zł. i dla najbiedniejszych — 10—
zł.; razem — 20 zł.
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Proces o nadużycia wmajątkach
hr. Przeździeckich.
(Pierwszy dzień rozprawy).

Głośny a. sensącyjny,. proces
Aleksandra Wardeńskiego, gene-
ralnego plenipotenta i administra-
tora. dóbr  woropajewskich-i po-
stawskich oraz. Aleksandra Cho-
cianowicza, nadleśniczego w tych
dobrach, oskarżonych o krociowe
nadużycia na szkodę właścicieli
wspomnianych majątków Konstan-
tego i Jana hr. Przeździeckich, jak
wiadomo, przed kilku miesiącami
zakończył się w sądzie okręgowym
uniewinnieniem obu podsądnych.

Wyrok pierwszej instancji u-
rząd prokuratorski zaskarżył, a
wobec tego wczoraj sprawa ta zna
lazła się na wokandzie sądu ape-
lacyjnego i zgodnie z K. P. K. bę-
dzie przeprowadzony cały. prze-
wód sądowy ponownie.

Rozprawie, budzącej ciągle
wielkie zainteresowanie, przewo-
dniczy wiceprezes p. Wi. Dmo-
chowski przy udziale pp. sędziów
Jodziewicza i Matuszewicza.

Oskarżenie wnosi wiceproku-
rator p. J, Parczewski, zaś jako
oskarżyciel posiłko występuje
pełnomocnik poszkodowanego K.
hr. Przeździeckiego, adw. Leon
Kulikowski, domagając się zasą-
dzenia od obu podsądnych sum
tytułem zwrotu częściowych strat
poniesionych: oraz wydatków spo-
wodowanych przy ujawnianiu
nadużyć.

Obaj oskarżeni zajmują ławę
podsądnych.
W imieniu. Wardeńskiego. wy-

stępuje adw. Petrusewicz, którego
wczoraj zastępował apl. adw.
Iżycki, zaś jako. rzecznicy osk.
Chocianowicza zgłosili się adw.
Szurlej z Warszawy i adw. An-
drejew.

Obszernie sprawę zrelerowal
p. sędzia Jodziewicz.

Akt oskarżenia inkryminuje
Wardeńskiemu _ przywłaszczenie
zgórą 700.000 zł., uzyskanych z
administrowania majątkami oraz
stałszowanie pokwitowania, na
którem przerobił 8000 zł. na
86.000 zł., które miał wpłacić
Zingerowi.

Przewodniczący. kolejno. udzie-
lił głosu podsądnym. Nie przy-
znają się oni do winy i dają
obszerne wyjaśnienia,

Pierwszy. zeznaje w charakte-
rze świadka poszkodowany p. K;
Przeździecki. Potwierdza on
wszystkie fakta inkryminowane
Wardeńskiemu, a więc, że przy:
właszczył szereg sum, jakie wpły-
nęły na jego ręce z tytułu admi-
nistrowania majątkami, ukrywanie
wpływów przez  nieksięgowanie
ich orąz. fałszerstwo kwitu Zin-
gera,

Odnošnie do osk. Chociano-
wicza świadek opisuje przebieg
dochodzenia, wszczętego w związ-
ku z otrzymanemi informacjami
o nadużyciach.

Następnie sąd przystąpił do
badania innych świadków we-
zwanych na pierwszy dzień pro-
cesu w liczbie pięciu.

Swiad. Jan Jacuna nic kon-
kretnego do sprawy nie wnosi.

Swiad. Stefan Rudziński urzę-
dnik Banku Spółek Zarobkowych
opowiada że małżonkowie Cho-
cianowiczowie na swym rachun-
ku w banku w okresie od grud-
nia 1927 do lutego 1930 r. posia-
dali 11,133 dolary, po wykrycie
nadużyć suma ta pošpieszniu
kurczyla się i w dniu 10 listopa)
da 1930 r. saldo wynosiło zaled-
wie 822 dol.

Świadek Józef Łapyr-Wisz-
niewski, zawiadowca st. kol. Wo-
ropajewo, stwierdza  wystawny
tryb życia Wardeńskiego, oraz
duże wzbogacenie się Chociano-
wicza, który gdy obejmował po-
sadę przyjechał z dwiema skra-
dzionemi walizkami, zaś po wy-
kryciu nadużyć, kiedy wyprowa-
dzał się z majątku to rzeczami
wyładował wagon a prócz tego
posiadał duży inwentarz żywy.

Dalszy ciąg rozprawy dziś o
godz. 8 rano. Do zbadania wy-
žnaczono 15 świadków.

Proces przypuszczalnie prze-
ciągnie się pięć dni, Kos.

 

OBRADY ZIEMIAN KRESOWYCH.
W. niedzielę obradował w Wil-

nie zjazd delegatów Kresowego
Związku Ziemian.

Na zjazd przybyło około 50 de-
legatów powiatowych i drugie tyle
gości.

Przewodniczył obradom prezes
Rady Naczelnej Związku książę
Konstanty Czetwertyński.

Ponadto przybyli na zjazd pp.
hr. A. Jundziłł — prezes Kresow.
Związku Ziem., senator St, Wań-
kowicz — wiceprezes Rady Na-
czelnej Organizacyj Ziemiańskich,
sekretarz generalny Rady p. Gra-
bowski i szereg innych wybitniej-
szych działaczy ziemiaństwa kre-
sowego.

Pierwszą połowę zjazdu zajęły
sprawy organizacyjno-budżetowe,
przyczem zwrócono szczególną u-
wagę na konieczność zastosowa-
nia jaknajwiększej oszczędności.

Po przerwie obiadowej doko-
nano wyborów uzupełniających
do Rady Naczelnej.

Wybrani zostali ponownie pp.
K. Czetwertyński i Z. Ruszczyc,
a ponadto pp. Cz. Krupski i B.
Sołtan, którzy weszli na miejsce
pp. St. Wańkowicza i H. Giecze-
wicza, zasiadujących w Radzie
w charakterze wirylistów.
Następnie Sani acza nader

ciekawych referatów pp. Grabow-
skiego i St. Wańkowicza.

Pierwszy z nich omówił obszer-
nie sprawę organizacji akcji kry-
zysowo-ratunkowej.

Przy Ministerstwie Rolnictwa
powstaje Centralny Komitet do
spraw Finansowo - Rolnych, na
czele którego ma stanąć p. Kar-
wacki, członek władz naczelnych
Związku Organizacyj Rolniczych.

Zadaniem tego komitetu jest
śledzenie za ustawodawstwem rol-
niczem i opracowywanie odpo-
wiednich wniosków.

Analogiczne komitety powstają
przy urzędach wojewódzkich w
celu załatwiania potrzeb rolnictwa

w poszczególnych, konkretnych
wypadkach. Do zakresu ich dzia-
łalności wchodzi przedewszyst-
kiem akcja kredytowo-podatko-
wa. Generalnym sekretarzem ta-
kiego komitetu w Wilnie ma zo-
stać naczelnik wydziału rolnictwa
i weterynarji, p. Szaniawski,

W. dalszym ciągu referent
wskazał, iż wydane dotychczas
ustawy są jedynie wstępem do
akcji ratunkowej.
W pierwszym rzędzie domagać

się należy rozterminowania kredy-
tów krótkoterminowych. Istnieje
w tej mierze całkiem realny pro-
jekt rozłożenia płatności na 7 lat,
przyczem w pierwszych 2-ch la-
tach spłaty ograniczonoby li tylko
do odsetków.
W sprawie kredytów długoter-

minowych rząd zapewne zrzeknie
się części odsetków od kuponów
listów zastawnych. Sprawy kre-
dytowe naogół przedstawiają się
bardzo źle. O jakiejś pożyczce za-
granicznej w RZE warunkach
nie może być mowy.

Senator Wańkowicz zapoznał
zgromadzonych z istotą ustaw
kryzysowych. Są to ustawy ra-
mowe, dające ministrowi szerokie
pełnomocnictwa.

Wi projekcie ustawy o egze-
kucjach zasługuje na uwagę ko-
masacja organów wykonawczych.
Egzekucję mają przeprowadzać
komornicy i tylko jeden gatunek
sekwestratorów.

T. zw. „lex Ludkiewicz", czyli
nowela do ustawy o reformie rol-
nej, wprowadzająca ulgi przy
sprzedaży ziemi, jest mocno spó-
źnioną wobec zbiednienia wło-
ściaństwa i braku nabywców.
W dyskusji poruszono szereg

nader żywotnych spraw.
Na uwagę zasługuje przemó-

wienie prezesa Bortkiewicza, któ-
ry wykazał konieczność obniżenia
pė samorządowych, jako
ardziej elastycznych.
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ROMAN JASIEŃSKI, generał.

Po Syberji i Mandžurji.

2) ame kańskich i angielskich.
ylko wygląd ludności zadaje kłam oceanowi,

/stwierdzając samą głąb Azji. Człowiek o aryjskim ty-
pie zdaje się być rzadkością muzealną. M
stacji krząta się tłum typowo mongolskiej rasy: Bu-

każdej

Po nocy, przespanej znacznie twardziej, niż w

pociągu, wczesnym rankiem, jestem już u komendan-

Śpieszno mi dowiedzieć się o moich dalszych lo-

sach, jeszcze mi śpieszniej po pieniądze. ||| ;

Niestety czeka mnie zawód na calej linji.

ta.

U

ją mu spokoju.

Ko-

kiem. Kilkakrotne przeprosiny moje nie przywraca-

Komendanta Strieteńska, pułkownika Gubasto-
wa zastałem w domu.
nowym szlafroku i w białym fezie na głowie. Przed

nim flaszka wódki, szklanka i nieodstępny towarzysz

Siedział przy stole w kreto-

     

  

    

Jezioro już poza nami, Wszyścy jesteśmy za-
dumani, zwłaszcza ci, co poraz pierwszy zapušcili

się w te kraje. Bajkał odrzyna nas ostatecznie od
wszyskiego co nam było drogie. Otwiera się przed
nami przyszłość nieznańa i żagadkowa.

Dróga do Czyty prowadzi teraz wciąż przez taj-
& rozłożoną śród górskiej uroczo-pięknej krainy.
Każde mniej zalesione zbocze, piomienuje najróżno-
rodniejszym kwieciem. Wszystkie odmiany, znanych
„mi ogrodowych kwiatów, spostrzegam tu rosnące w
dzikim stanie. Przy upale 35" R. wydaje się absurdem
twierdzenie, że przejeżdżamy przez kraj, w którym

„zima jest rekordową.
Niepostrzeżenie wspinamy się na szczyty gór Ja-

błonowych. Przyjmuje nas tunel, nad którym olbrzy-
mi, wykuty w skale napis głosi: — Put' k Wielikomu

/ Okieanu”. Czy nie zadužo kabotynizmu w'tym dro-
gowskazie, Do oceanu mamy stąd znacznie więcej
kilometrów niż od Wilna do Atlantyku!

A jednak powiew Oceanu już się daje odczuć.
/ Coraz częściej mignie nam jakiś dach kryty blachą,
' artezyjska studnia, lub drewniana paka z napisem
„San Francisko. W bufetach stacyjnych rzucają się
„w oczy paczki różnorodnych kompotów i konserw

riaci, Kałmucy, Oroczoni, Tunguzi, a między nimi co-
raz więcej Chińczyków, Koreańczyków i Japończy-
ków. Sprzedają futra i skóry sobole, niedźwiedzi,
lub rysie; siuo osąžki božkėw z bronzu lub
kamienia, zachwalająfajeczki itp.
— Niech pan 'spójrzy tam nałewo, — zwraca się

nagle do mnie naczelnik pociągu, elegancki pan, wła-
dający sześcioma językami — te domki, to Czyta.

„ Żegnam się'pośpiesznie ze wszystkimi i za chwi-
lę jadę trzęsącymwózkiem, zaprzężonym w parę koni
na pray do jedynego hoteliku: Umeblowane
pokoje eh

Stolica Zabajkalja, siedziba gubernatora, była
wówczas nędzną mieściną, toczącą zaciekłą walkę z
wszechwładną tajgą wkraczającą 'wprost w sam šro-
„dek miasta. Lecz jej zwycięski pochód był tylko il-
„luzją. Miasto zwyciężało i zwyciężało.
Czyta miała już 80.000 mieszkańców. Olbrzymie ma-

| roku 1911

gazyny — bazary konkurowały ze sobą ilością pię-
ter i nowoczesnością urządzenia. Pokoje umeblowane

, Zaremby, — liche 6 pokoików, oddzielonych drewnia
nem przepierzeniem, ustąpiły miejsca hotelom, z któ-
rych hotel Daurja mógłby śmiało stanąć w centrum
Warszawy. Zawstydzona tajga nie śmiała pokazać
się w mieście dalej przedmieść. ma tyle wspólnego z Rosją co

/mendant długo mi tłomaczy, że nie jest ani Szta

„Głównem, ani Bogiem, żeby wiedzieć gdzie może być

"mój oddział. On ma inny zakres zainteresowania.

Pieniędzy nie da też, bo niema. „Tylko Petersburscy
durnie mogli wydać taki rozkąz', kończy, potrząsa-

jąc wręczonem mu przezemnie pismem. Co ja mam

robić?... Meldować się co drugi dzień, może nadejdą
jakie wiadomości. Melduje się raz.i-drugi. Zanudzam
wszystkich, aż do rezultatu. Opuszczam Czytę skie-

rowany do Strieteńska. Tam otrzymam i pieniądze
i wszelkie dalsze dyrektywy.

900 klm. koleją, to dzięki Bogu drobiazg. Mi-
jam po drodze Nerczyńsk, nie wiedząc, że tu spę-

_ dzę w przyszłości prawie rok czasu. „Biegun zimna”

plącze mi'się po głowie, ociekającej potem.
Po 24-ch godz. drogi pociąg zatrzymuje się stano-

wczo. Olbrzymie zwały kamieni i skał przegradzają
mu drogę; stacja Strieteńsk; koniecsyberyjskiej ma-
istrali. Przed stacją szeroka rzeka Szyłka; usłużne

ódki, niby weneckie gondole, przewożą pasażerów
do miasteczka, leżącego na. im b: „ Pasaže-

rów nie jest dużo: ja i jakiś kozak, chorąży, w wieku

lat 40, który przez całą drogę nie może mi darować,
żem go wziął za rosjanina. Jego! Sybirjaka, który

iedeńczyk z Prusa-

czynę, obojgu nam lżej będzie. Ej! Iwan!

biesiady zmięty kiszony ogórek.
Widok oficera, przybranego w mundur od najlep

szego krawca w Petersbuurgu, jego postawa, wycią-
gnietego jak struna, meldującego donośnym głosem,
przyjazd i cel wizyty, spłoszył tak staruszka, że też
„stanął na baczność, starając się spiąć jak najszczel-
niej rozwijające się wciąż poły szlafroka.

Nagle wezbrała w nim litość. Schwycił mnie w
objęcia i biadał nad moim losem: „Biedny ty! Biedny!
Rzucili Ciebie jak słomkę na wiatr. Ale ty się nie
smuć. Siadaj tu bracie; wypijemy jedną, drugą szklan

zklankę
dla jego błagorodja”. ;

Wymówiłem się bezlitośnie. Obražony gospodarz
„ustąpił. Ten dzień rozwiał nie jedną iluzję, z którą
puściłem się w podróż.

Nazajutrz o 7-ej rano zostałem Gubastowa na
trzeźwo. Miły i serdeczny człowiek, znalazł jedyne
wyjście z sytuacji, Dał mi rozkaz, identyczny z tym,
któryotrzymał, zmieniając tylko miejsce przeznacze-
nia zamiast Sreteńsk, napisał Błagowieszszeńsk.
takim dużem centrum muszą coś wiedzięć.

(D. c. n.) 3 2  



Z KRAJU.
Pościg | ucieczka komunistki z pociągujpośpiesznego. **

W, dniu wczorajszym w pocią-
gu pošpiesznym Nr. 713, zdążają-
cym z Warszawy do Wilna znaj-
dowała się podejrzana kobieta,
która według mniemania śledzą-
cych ją agentów policyjnych była
znaną komunistką i wysłanniczką
K.P. Z. Komunistka zorjento-
wawszy się, że jest śledzona, wy-
skoczyła z biegnącego pociągu
przy stacji Leśniki. Niezwłocznie
zatrzymano pociąg, który przestał
między stacjami Leśniki a Land-

warowem przeszło 15 minut.

Wszelkie poszukiwania za zbiegłą
nie dały początkowo żadnego re-
zultatu, wobec czego pociąg udał
się w dalszą podróż w kierunku

Wilna, zaś za zbiegłą zarządzono
poszukiwania. tymże dniu o
godz. 10 rano w pobliżu Landwa-
rowa zatrzymano podejrzaną ko-
bietę, którą skierowano do odnoś-
nych władz celem stwierdzenia jej
tożsamości. (a)

Granatami łzawiącymi wytropiono przestępców z kryjówki

Na skutek listów gończych po-
licja ścigała dwóch przestępców,

którzy ukrywali się we wsi Górne

Bory gm. kamieńskiej. Ścigani prze

stępcy zabarykadowali się w łaź-

ni Józefa Maciarza, skąd poczęli

strzelać do oblegających policjan-

Bójka i strzelanina między żydami w Rakowie.

Na Posterunku Policji w Ra-
kowie Sznajder Abram zameldo-

wał, że w obronie własnej użył

broni palnej przeciwko Gryngol-

cowi J. i Ejdelmanowi M., miesz-

kańcom Rakowa. Gdy Sznajder
przechodził ulicą, Gryngolc i Ej-

delman rzucili się na niego i po-

Wykrycie nadużyć w Banku

Z Dzisny donoszą, iż komisja

rewizyjna ujawniła w banku spół-

dzielczym „Rolnik* w Dokszy-

cach nadużycia pieniężne. Buchal-
ter tego banku Wacław Cybulski

tów. Po wymianie strzałów jeden

z policjantów został ranny, wobec
czego do budynku, w którym byli
ukryci bandyci rzucono granat łza
wiący, który opryszków zmusił do
opuszczenia łaźni i poddania się. a*

"3,

częli go bić kijami, krzycząc:
„śmierć prowokątorowi!* Ponie-
waż strzał ostrzegawczy do góry,
oddany przez Sznajdera, skutku
nie odniósł, tenże strzelił do Gryn-
golca, raniąc go w nogę. Rannego
przywieziono do Wilna. (a)

Spółdzielczym w Dokszycach.

aresztowany został pod zarzutem
zdefraudowania pewnej gotówki,
i że w księgach buchalteryjnych
wpisał podobno kilka fikcyjnych
pozycyj pieniężnych. (a)

 

Zpogranicza.
Konferencje graniczne polsko-litewskie.

Jak nas informują w przysz-

łym tygodniu na odcinkach gra-

nicznych: Troki, Olkieniki, Dru-

skieniki, Łoździeje i Kołtyniany

odbędą się wstępne konferencje

graniczne polsko-litewskie w spra-

L Bielorus

wie otwarcia t. zw. malego ru-
chu granicznego na granicy pol-
sko litewskiej. Również omówio-
na będzie kwestja udzielania prze-
pustek sezonowych rolnikom.

tawiechiej

 

Brak żywności na Białorusi sowieckiej.
Głodni włościanie napadają na transporty żywności

i rabują składy. —Utarczki straży sowieckiej z głodnymi.

Z pogranicza donoszą, iż w o-

kręgu Pleszczenickim na Białoru-

si sowieckiej ludność odczuwa

brak żywności. Sowieckie koope-
ratywy stoją pustkami, gdyż od ty-

godnia nie przybywają transporty

z żywnością. Wi ub. wtorek, 8 bm.

miejsc. Chmielewicze - Ubocie wię

ksza grupa włościan napadła na

transport furmanek z pieczywem.

Głodne tłumy rozchwytały w oka

mgnieniu wszystkie zapasy chleba.

Eskorta nawet nie zdążyła stawić

- oporu, gdyž została rozbrojona. Naj

bardziej odczuwać się daje brak
żywności mieszkańcom pogranicza.

Cały podokręś krajski głoduje.

Władze administracyjne i zarządy

kooperatywy zwróciły się z proś-

bą do komendantów sowieckiej

straży granicznej o wypożyczenie

mąki i ziemniaków, jednak i ci wie

MIEJSKI  KINERATOGRAŹ
Ostrobramska 5.

KINO-
zum CHELIO $»
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MICKIEWICZA MA 22, tel. 15-28.
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le nie mogą dač, gdyž i dla nich
żywność jest dostarczana w mini-
malnych ilościach.

We środę 9 b. m. w miejscowo-
ści Hłuboczany kilkunastu włoś-
cian wdarło się do składu żywnoś-
ciowego, należącego do szpitala
straży granicznej. Napastnicy za-
bili dwóch strażników — wartow
niwków, poczem przystąpili do ra-

bunku artykułów żywnościowych.
Zawezwana pomoc tłum strzałami
rozproszyła zabijając 5 włościan i

3 kobiety. W] związku z tymi na-

padami potrojono posterunki przy
składach żywnościowych. Władze
lokalne okręgu Pleszczenickiego
zwróciły się do władz mińskich i
moskiewskich z prośbą o natych-
miastowe nadesłanie transportów
żywności. ` ) (а)

oniedzialku 14 marca
znakomity dramat

įda Trojka...

teczne o godz.

ZEMSTA LOSU
4,6, 81 10 w. Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr.
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Na żądanie publiczności

Spiewy rosyjskie solowe I chóralne.
czątek seansów o g. 4, 6, 8 I 10,30. Na 1-szy seans ceny zniźone.
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Dziśl Czarująca bohaterka „Upadłego Aniola“ NANCY CARROL I PHILIPS HOLME
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DZIENNIK MILEŃSKI

SPORT.
ZAKOPANE W WILNIE.

Zawody konno-narciarskie na Pośpieszce.

Zupełnie niespodzianie ożywiło się
na Pośpieszce, na polu wyścigowem. Już
około g. 12 zaczęły podjeżdżać auta, do-
rożki z nartami. Z drugiej zaś strony pola
wyścigowego nadciągali grupkami nar-
ciarze, którzy o własnych siłach przyby-
wali przez Rowy Sapieżyńskie na Po-
śieszkę, by przyglądać się zawodom.

Wreszcie zaludniły się trybuny, na
torze ukazali się jeźdźcy.

Konkurs hippiczny dla podoficerów
38S.B. K. wygrywa” wach. Ledziński z
13 p, uł.

Tuż zaraz odbywa się pierwszy bieg
na nartach za koniem. W doskonej for-
mie zwycięża por, Bohdanowicz za jeźdź-
cem rtm. Cierpickim 4 p. uł. na koniu
„Boston*. Drugie miejsce zajmuje por.
Konopka 23 p. uł. za jeźdźcem ppor. Ja-
nowskim.
W drugim biegu ski-skjó-rinfowym

wygrywa por. Lewak z por. Kozickim z
23 p. uł.

W trzecim biegu zwycięża por. Cumit
za jeźdźcem maj. Statkiewiczem 13 p. uł.
W biegu skjóringowym (bez jeźdźca) *

* zwycięża por. Romaszkiewicz z 23 p. uł.
przed rtm. Druhowiną z 23 p. uł.

Biegi wojskowe dały bardzo dużo
emocji i publiczność głośno witała przy-
bywających na metę zwycięzców.

Konkurs hippiczny dla oficerów gro-
madzi aż 32 zawodników, którzy kolejno
biorą 12 przeszkód, wysokich do 1 mtr.
15 cmtr. Zwycięża r. Jastrzębski
(23 pł uł.) przed rtm. Brukiowiną (23 p.
uł.) i por. Bohdanowiczem z 4 p. uł.

Nadchodzi clou programu — start
znanych narciarzy i narciarek.

Publiczność znika na chwilę, cho-
wając się w namiocie, gdzie ogrzewa się
„glintweinem” i herbatą.

Na starcie ustawiają się konie, za
ko jadą Epyale tras Aaa
wycięża por. Patyra z 1 p. p. leg. z

rotm. Choroszewskim.
Bieg pań oczekiwany był z najwyż-

szem napięciem. Na start wyjeżdża p. H.
Meysztowiczówna z por. Chmielewskim,
P. baka z por. Cholewskim, p. Dowbo-
rowa z rtm. Żukowskim i p. Wasilewska
z ppor. Czerniawskim. Tuż zaraz po
starcie koń por. EEE staje
dęba i chce uciekać do stajni. Tymcza-
sem jednak na torze przeciwniczki wciąż
oddalają się, p. Meysztowiczówna rezy-
gnuje z walki, ale po chwili „Raptus“
por. Chmielewskiego zaczyna iść. Nie
szczęści się jednak i innym. Tutaj za-
wiódł koń, tam zawodzą narciarki, które
nie mogą wytrzymać tempa i nierów-
ności toru. Čo chwilę któraś pada, ale
szczęśliwie. Jedynie tylko bez „defektu
wpada na metę ppor. Czerniawski, przy-
wożąc p. Wasilewską, która zdobywa
pierwszą nagrodę.

Bieg wewnętrzny A. Z. S. wygrywa
po ostrej walce Bohdanowicz za por.
Jeljaszewiczem. Drugie miejsce zajmuje
Stankiewicz za por. Bohdanowiczem.

Pierwszy bieg Ogniska daje obraz
powa walki na samym finiszu.
wycięża o koński łeb Nowicki za plut.

Buszą przed P. Niecieckim.
W drugim biegu narciarzy Ogniska

zwycięża Łabuć z kpt. Józełowiczem,
przed Wojcickim z kapr. Czajką.

Motocykle już warczą. Pimonow na
В. S. A. Machnowiecki na Motosa-
coschu i Ronczewski na F. N. czynią
ostatnie przygotowania. Tor jest tak
głęboki, że motocykle nie mogą prawie
zupełnie iść. Co chwilę któraś z maszyn
wyskakuje w powietrze i, jak ryba: w
piasku, grzebie się w śniegu. Narciarz
zamiast zawrotnego tempa musi podpy-
chać motor. Bieg ten trwa dosyć długo.
Publiczność bawi się doskonale. Naresz-
cie Pimonow z Hermanowiczem kończą
bieg, zajmując pierwsze miejsce. Po
dłuższej przerwie ukazują się również
bracia Ronczewscy i Machnowiecki z
Bohdanowiczem.

Przy dźwiękach orkiestry 4 p. uł.
pułk. M. Przewłocki z pułk. Szwejcerem,
pułk, Świerczyńskim i pułk. Filipowiczem
wręczają kawalerzystom, narciarzom i
motocyklistom cały szereg pięknych na-
gród.

Impreza pod każdym względem uda-
ła się. Zdała egzamin publiczność, zdali
egzamin sportowcy i tak, jak zawsze,
dobrze wywiązali się ze swego zadania
organizatorzy, którzy mogą być pewni,
że na przyszłość podobne imprezy jesz-
cze lepiej będą się udawały i że w Wil-
nie, tak jak w Zakopanem, można orga-

nizować wielkie zawody skjóringowe.
W każdym bądź razie początek jest

zrobiony, a więc mamy nadzieję, że bę-
dziemy dość często odwiedzać w sezonie
zimowym pole wyścigowe na Pośpieszce.

To też organizotorom tej. pierwszej
w Wilnie imprezy, panom oficerom z
3 S. B. K., naležy przyklasnąć.

Przesunięcia personalne,

Przed kilku tygodniami podaliśmy
wiadomość o przeniesieniu pułk. Kotowi-
cza, ze stanowiska kierownika Okr.
Urzędu W. F. w Grodnie, do pułku w
Brodnicy.

Teraz zaś dowiadujemy się, że wy-
jeżdża z Wilna kierownik Ośrodka W. F.
kap. Herhold, który zostaje przeniesiony
do Warszawy.

Wyjeżdża również z Wilna kap.
Łucki, który jakoby zostaje przeniesiony
do K. O. P.

Ponadto opuszcza także Wilno p.
Frank, który pracą organizacyjną poło-
żył duże zasługi dla sportu wileńskiego.

Ja. Nie.

Od Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom miejscowym którzy га-
legają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będzie-

my zmuszeni bezwzględnie
wstrzymać przesyłanie pisma

od 16 Marca 1932 roku.

RECETIETENSTE EISS

ROZMAITOSCI.
PSYCHIKA MILJARDERA,

Morgan w sądzie. — Natarczywy repor-
ter. Naiwny celnik.

O życiu prywatnem amerykańskiego
multimiljonera Pieipont Morgana wiado-
mem jest znaczenie, mniej, aniżeli o życiu
jego ojca. Morgan młodszy wcale sobie
nie życzy, aby o nim pisywano w gaze-
tach i w żadne wywiady z dziennikarzami
się nie wdaje. Należy zatem zadowo-
lić się paru anegdotami, rzucającemi pew-
ne światło na psychikę tego arcybogacza.

Swe powinności obywatelskie Mor-
$an spełnia bardzo skrupulatnie, ale wy-
maga też wzamian, aby państwo swoje
obowiązki względem niego spełniało nie-
mniej sumiennie. Przed pewnym czasem

adło mu stawać jako świadek przed
sądem nowojorkskim. Po skończonej spra
wie, udał się wraz z drugimi pozwanymi
świadkami do kasy sądowej, gdzie przed-
łożył swoją likwidację kosztów. Ta o-
statnia składała się z dwóch pozycyj:
cztery dolary za stratę czasu i jeden do-
lar tytułem zwrotu kosztów podróży. Ów
dolar miał stanowić ekwiwalent za zuży-
cie benzyny jego luksusowej limuziny,
którą miljarder przybył do sądu.

Oszacowanie straty czasu w tym wy-
padku mogło wydawać się niezmiernie
niskie, gdyż przed paru laty Morgan swój
„czas” otaksował znacznie drożej. Oto
dziennikarz angielski, korzystając z poby-
tu głośnego przemysłowca amerykańskie-
$o w Londynie, prosił go o — dwuminu-
tową tylko rozmowę. Lecz Morgan od-
mówił, nadmieniając, że na wizyty takie
nie ma czasu, gdyż każda minuta jego
życia jego warta jets pięćdziesiąt dola-
rów. Dziennikarz był jednak uparty i o-
świadczył, że gotów jest zapłacić „odszko
dowanie" w podanej przez Morgana wy-
sokości. Amerykanina zainteresowała
niezwykła natarczywość przedstawiciela
gazety, którego w końcu zdecydował się

przyjąć.
— Czego pan sobie odemnie życzy?

— zapytał wchodzącego reportera.
— Chciałem panu tylko zapłacić za

dwie minuty rozmowy, któreś pan mi
sprzedał. Oto sto dolarów!

Morgan „zdębial“ i po chwili rzekł
nieco urażony:
— No, pan przecie chciał najwidocz-

niej mnie o coś zapytać?
— Zapewniam pdna, że zupełnie nie!
— Więc pocóż starałeś się o rozmo-

wę ze mną?
—Ponieważ założyłem się o pięćset

dolarów, że ją uzyskam od pana. Zapła-
ciłem oto panu sto dolarów, zatem zaro-
biłem czterysta, czyli o sto pięćdziesiąt
dolarów więcej, aniżeli pan, panie Mor-
gan!

Rubel papierowy, rubel złoty, rubel
cudzoziemca...

Berliūska „„Vossische Zeintung“
zamiešcila w tych dniach obszer-
ny a zarazem nadzwyczaj ciekawy
reportaż swego moskiewskiego
korespondenta Wilhelma Steina.

Prosto rzecz biorąc: Pytanie
ile kosztuje w Moskwie para poń-
czoch lub funt mięsa? staje się po-
woli tematem doktorskich dyser-
tacji, — pisze Stein. W. którem-
kolwiek mieście na świecie, bez
względu jakie tam są środki plat-
nicze odpowiedź na to pytanie nie
sprawia żadnych trudności W
Moskwie natomiast na pytanie to
trudno odpowiedzieć. Są tam bo-
wiem różne ruble i nie wiadomo
dlatego w jakich rublach należy
cenę podać. Oprócz tego trzeba
zważyć, kto takim czy owakim
rublem chce płacić i kto pieniądz
ma przyjąć. :

Na jednej tylko ulicy za jedną
parę butów tego samego gatunku
można płacić 10, 15 a nawet 20
rubli Jeśli chodzi o „luksusowe
przedmioty” do jakich zaliczają
tłuszcz, jajka, mleko, ser wędliny,
to dla poszczególnych kupujących
cena tych towarów urasta do
cyłr wprost astronomicznych, tak,
że trzeba wyrzec się tych rzeczy,
podczas gdy inni mogą produktów
tych nabyć ile się podoba, płacąc
3 —4 ruble za kilogram.

Państwo rozróżnia kilka ro-
dzajów rubli. W) oficjalnych da-
nych statystycznych jest mowa o
„rublach złotych”,  gdzieindziej
mówi się o „rublach handlowych''.
a nawet o „rublach wartości 1926
—1927". W: życiu praktycznym
chaos ten jeszcze bardziej się uwy- ;
datnia.

„Rubel złoty” już oddawna
stał się fikcją. Jego ofiaram' sa
dziś tylko cudzoziemcy, zmuszeni
wymienić swą walutę według ofi-
cjalnego kursu. Ci zapłacą za ką-
piel 2,5 dolarów, za wyprasowanie
ubrania 9 rubli, za jazdę taksówką
10 dolarów itp.

Ale i siła kupna „rubla krajo-
wego” waha się w dosyć odległych
granicach. Ogromne znaczenie ma
położenie społeczne kupującego.
Robotnik kupuje taniej, niż rze-
mieślnik, rzemieślnik znów taniej,
niż urzędnik, a wreszcie urzędnik
zapłaci mniej niż np. artysta lub
adwokat.

Cena towarów zależy od tego,
czy towar sprzedawany jest na
„kartki” czy też wolno, czy kupuje
się towar w „sklepie towarowym"
czy „sklepie specjalnym”, w sprze-
dajni państwowej, czy na wolnym
rynku. Dlatego też ceny nie moż-
na wyrazić w dolarach. Każdy,
według tego ile zarabia, do jakiej
kategorji został zaliczony, kto ma
prawo zakupywać itp. może po-
wiedzieć, że takiego a takiego nie
może kupić, bo cena jego równa
się takiej a takiej części jego za-
robku. Największą siłą kupna od-
znacza się rubel robotnika fabrycz
nego. Chociaż jeśo zarobek jest
stosunkowo mały, robotnik żyje
taniej, niż wszyscy inni. Najmniej-
szą wartość ma rubel pracownika
intelektualnego. Rubel cudzoziem-
ca oczywiście, to olbrzym wprost
fantastyczny...

Otwarcie sklepów, w których
wszelkie towary sprzedają się za
obcą walutę zmieniło sytuację w
tym kierunku, że znów można li-

czyć w złocie. Obcą walutę można
przyjmować w hotelach i restau-
racjach. Można również taką wa-
lutą płacić szoiterom i dorożka-
rzom. Oczywiście, że władze coś-
kolwiek obniżyły ceny towarów
sprzedawanych za obce pieniądze,
a cudzoziemiec chętniej zapłaci za
pokój hotelowy 8 dolarów, aniżeli
30 rubli.

Z nową organizacją prawa
przyjmowania przesyłek z zagra-
nicy i kupowania w magazynach
Torgsinu (sklepy moskiewskie, w
których zakupywać mogą cudzo-
ziemcy) „złoty rubel“ nabrał znów
praktycznego znaczenia na rynku
wewnętrznym. Dawniej jeśli ktoś
otrzymał z zagranicy przekaz pie-
niężny na 20 dolarów, to otrzymał
za tę kwotę 50 rubli. Za kwotę tę
yło można zakupić 2 kg masła.

Oczywiście, że w takich warun-
kach z Rosji wysyłano listy: „Na
miłość boską, nie przysyłajcie pie-
niędzy, tracimy dużo na tem“. —
Obecnie w Torgsinie można otrzy-
mać za 25 dolarów 20 kg masła,
tak, że wszyscy, którzy mają zna-
jomych zagranicą piszą: przysyłaj-
cie, przysyłajcie, przysytajcie“.

ajnowszą walutą są — „złote

ułamki”. W sklepach poczęli nie-
dawno przyjmować jako środki
płatnicze przedmioty złote i klej-
noty: pierścienie, branzoletkii t. p.
Przy sprzedaży do domu, wydaje
się potwierdzenie, upoważniające
do zakupywania w sklepach za
odpowiadającą sumę w złotych
žublach. I na tym gruncie rozwi-
nęła się nadzwyczajna spekulacja.

Zdarzy się np. ktoś wygra na
loterji lub otrzyma z jakiegoś źród-
ła kilka set rubli. Za te pieniądze
nie można kupić ani bielizny, ani
ubrania. Właściciel takiej kwoty
zakupi w sklepie państwowym zło-
ty zegarek lub pierścień. Towary
takie sprzedają się jeszcze bez
kartek i są stosunkowo tanie w po-
równaniu do cen towarów» pierw-
szej potrzeby. Taki złoty przed-
miot sprzeda się dalej i otrzymuje
się potwierdzenie upoważniające
do zakupu w „złotych rublach“,
Z takiem potwierdzeniem można
udać się również do Torgsinu i za-
kupić tam bieliznę i ubranie.

 

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 14. Ill. 1932 r.
Walaty i dewizy:

Dolery 8,90— 8.92— 5.88.
Holandja 359 70—360,61—358,80.
Londyn32,35— 32,45—32,55-—32,25.
Nowy York 8,917—8,937—8,997.
Nowy York kabel 8,92?—8,942—8,902.
Paryż 35,12—35,21—35,03.
Praga 26,4'—76,40— 26,47—26,35.
Szwajcarja 172,80—173,33—172,47.
Berlin w obrotach nieofic. 211,95.
Tendencja niejednolita.

3%/, pożyczka budowlana 39—39,75—
39,50. 4%, pożyczka Inwestycyjna 94,75—
95,25 Ta sama seryjna 101. 4%, dolaro-
wa 40,75—50 49,25. 7%, Stabilizócyjna
57,75- 58,50. 8], L. Z. B. GLK. 1B.R.,
obligacje B.G.K. 94 Te same 7/| 83,25.
4 1/6 L. Z. ziemskie 41,25. 5'|, warszsw-
skie 51. 8%, Warszawskie 63—61,75—
62,25. 8'/, Lublina 53,25. 10%, Siedlec
57,50. 6%, obl. m Warszawy 1926 r. VI
em. 39,50. VIII I IX em. 36. Tendencja
Iele słabsza, dla listów niejedno-

Bank Polski 85,50—85,75. Staracho-
wice 7.25

a polskie w Yorku;
Pożyczka Dillonowska 62 St-bilizacyjna
57,50 Warszawska 4687',. Sląska 45,75.„Dell“ iai že

Rubel złoty: 4,85 w żądaniu.

Nad program: Dodatek rysunkow
mountu. Początek seansów o g

2-ej. Na 1-szy seans ceny zniżone.

w roli głównej Bernard Goetzke. Koncertowa orkiestra

pod batutą M. Salnickiego. Początek seansów o godzinie
Kasa czynna od godziny 3,30 do 10 w.
 NOKOPYEETCZECENEAYCEACWT ET ПРОДДИМЕАИЕ ОООТРОУРО А СВЫСОЕПЛАСЕ

Jeszcze 2 dni! Najnowsze arcydzieło doby obecnej.

W rol. gł. OLGA CZECHOWA, H SCHLETOW i MICHAŁ CZECHOW. Chór cygański.
Niech każdy śoieszy ujrzeć i usłyszeć. Po-

$ w rewel filmie reżyserji genjal-
inajnowszy tysodnik Para-

z. 4,

 

6, 81 10,30 w dnie świą-

Czas najwyższy
dawać ogłosze-
nia świąteczne!
Ogłoszenia do Dzien-
nika Wileńskiego o-
raz do wszystkich
pism najtaniej, najdo-
godniej załatwia Biu
ro Reklamowe Stefa-
na Grabowskiego
Garbarska 1 a 82.
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następujący wpis pierwotny:
R. H.

Spółdzieinia

OGŁOSZENIE.
Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego | ZGUBY. |

w Wilnie w dnlu 9 I-1932 r. pod Nr. 860 wciągnięto
Zg. kartę rejestracyjną

Sp 860 I. Firme: „Pierwsza Wileńska Nr 1766 wyd przez
Chrześcijańskich Handlarzy imię gó

Chlewną z ograniczoną odpowiedzialnością w Wil- Krućko, zam. przy ulicy
nie, Siedziba w Wilnie, ui. Metropolitalna 1. Od. Warszawskiej
powiedzialność członków za zobow'ązania spót- Się.
dzielni dwukrotna w stosunku do zadeklarowa-
nych udziałów. Celem spółdzielni jest podniesie- i NAUKA

Trzodą Wilno na imię Aleksego

3,12 ua.
‚ 8476

nie stanu materjalnego | kulturainego członków,
dla osiągnięcia czego spółdzielnia zejmuje się
skupem i sprzedażą trzody chlewnej w stanie Do matury przygotowy-

  

 

żywym i bitym. Udział wy 'osi 500 zł. płatnych wanie grunt -jednorazowo przy przystąpieniu. Ма członków za- kie ze Sazystda Pi rqrządu powcłano zam. w Wilnie: Fryderyka Ła- miotów. Pomoc wnau-  ! W rolach głównych rudowłosa gwlazda CLARA BOW I Richard Arien.

ATE „L U X“ kraskat Tais karkołomne zakręty Wszyśtkie Jill > języku Lakis, Nad program: Atrakcje cźwiękowe. RZYul. A 9 _9 Wiktora Zna- kach Języki obce fran-

ul. Miekiewicza Nr./11 tel. 15-62 Początek o godz. 4-ej, w dnie świąt. o godz. l-ej. Ceny od 40 g. ego—przy ul. Nieswieskiej 29—4 I Jana cuski i niemiecki orazPirożeka przy ul. Końskiej 26 — 26 oraz na za- klasyczne.
stępców czlonków zarządu—Bronisława  Sielatyce skały dima eisi,
kiego z okol. Miszkuńce, gm. Holszańskiej pow. USB. Oferty do Admini-
Oszmiańskiego, Aieksandra Balsewicza z Wilna, str. pod „Matura“
ul. Plóromont 11—20 i Władysława Majewskiego 7

 

rozśmieszą nawet głazy, swoją ostatnią prze-
bajeczną i najdowcipniejszą kreacją jakoPat i Patachon KRÓ-OWY 4 Dziśl Poraz pierwszy w Wiłnie. Pra-

oh į TUL HT | wdziwa bomba humoru I šmiechul

86.

 

KINO-TEATR „y! 7962—7
WIELKA arcywspaniała komedja-farsa w 12 akt Uwaga! Dlauczącej z m. Woronowo, p Lidzkiego. Czas trwania spół-

MOWIE WODY. ооszew Be, na 1932 rok|c dzieWiedz Borazdcisnewyo ao ATEMĄTYK,е — absolwen udziela

  

wysyła się na żądanie
niezwłocznie

V. VE
WILNO

kalendarzowy. Członków zarządu 3, zastępców—3 lekcji m ii fizyki
I oświadczenie woli w imieniu spóldstabi: podpi: w ona CARE Osują dwaj członkowie zarządu pod stempjem fir- dniej, oraz przygotowujemowym. W sprawach kupna sprzedaży lub ob- do matury. Posiada wie-ciążenia majątku nieruchomego, otwierania filji loletnią praktykę. Nau-spółdzielni oraz uruchomiania składów i zaciąga- cza gruntownie i sumien-
nia pożyczek na ten cel decyduje Walne Zgro- nie. Warunki przystępne.madzenie. W razie śmierci choroby lub wyjazdu Wileńska 47, m. 5. :
członka zarządu w skład zarządu wchodzi zastęp” ŻE 8146—4

EBCUTE TTK STRIKE
SPROBUJCIE PORÓWNAJCIE

A PRZEKONACIE SIĘ, ŻE
WINA KRAJOWE WYTWÓRNI

WŁ. OSMOŁOWSKI

25 PROSZEK spianino kon-

> KOGUTEK” stanieokzyjne uiedro| RÓŻNE
ы go do sprzedania. WI- —-

DLA DOROSŁYCH *

© BÓL GŁOWY

wulskiego 3, m. 3. —00Po

wanests| ODNROŻENEzyjnie jeden aparat ra-

 

      

  
    

     

   
 

WILNO djowy 3 lampowy na| Oryginał maść ca z kolejności ilości otrzymanych głosów . mai
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uszerki Luis iais Ekonom samotni „do wynajęcia ładne 3
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KOPYTA «на ннач

i i „ Banko

PRACOWNIA KRAWIECKA składy apteczne В| — NĄSION |! „Malatkowe |zsesze"0 Sorrgh "a 2 m. 4róg Kijowskiej.
8442—0

Pożyczki — poszukuję. Inteligentni bezrobotni fOoszukuję*mieszka-
Gwarancja hipoteczna. znajdą pracę przy ratal- * Nla od wiosny 5 pok.
Mogę udzielić pracy. O- nej sprzedaży naczyń a- Na 1 piętrze z wygoda-

ubiorów damsk., męsk., wejsk., I uczniows=ich

AKUSZERKA

MAKIAMIAATIMNUKNMTNNUNININI mania” LAKNEROWA
przy ul. MICKIEWICZA 19 m. 1 (parter) przyjmuje od godz. 9 do

pod firmą „ELEGANCJA" i

®
TTTTTBuraki pastewne w do- 7 w. Kasztanowa 7 m. 5.

Kupno ; + m: do sprzeda- WZP69

1 nia. ożna z Ród,|deocpoc

i „Sprzedai| Zwierzyniecka 35, m. 2. AKUSZERKA

SKŁAD 1995— šMIALOWSKA
przeprowadziła się,

ła Wileńszczyźnie.
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FIRMA CHRZEŚCIJAŃSKA

8472 „Czytelnia Miejska* BoČi jeWielka33 (róg Szkla nifraterska 8. —0 onej). Gotowe trumny
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