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Agitacja strajkowa. 
Na innem miejscu podajemy infor- 

macje naszego warszawskiego kores- 

pondenta o wybitnie politycznym cha - 

rakterze organizowanego przez оро- 

zycję strajku protestacyjnego, oraz o 

stanowisku, które zamierza wobec nie 

go zająć rząd. 

Dła każdego 

nie ułega namowom» mającym na celu 

pracownika, który 

przedewszystkiem przysporzenie w o 

becnym momencie trudności rządowi, 

oświadcze- 

niach marszałka Świtalskiego, że brak 

musi stać się jasnem po 

jest rzeczowych argumentów dla urzą- 

dzania strajku. Reforma ubezpieczeń 

łączona z peł- 

nomocnictw Prezydenta. Wobec bli- 

skiego zakończenia sesji sejmowej, pro 

jekt tej ustawy nie będzie teraz roz- 

patrywany i zostanie odroczony aż do 

następnej sesji zw jnej, t zn. co 

najmniej na przeci 

społecznych została w 

  

   

  

    

1g pół roku. W cią- 

gu tego okresu ta niewątpliwie ogrom 

nie ważna dła szerokich warstw pra- 

cowniczych sprawa będzie mogła być 

poddaną gruntownemu rozważeniu ze 

współudziałem zainteresowanych orga 

nizacyj. W łoku spokojnej rzeczowej 

dyskusji zostaną wyjaśnione pobudki, 
któremi kieruje się rząd, a przedsta- 
wiciełe ster pracowniczych znajdą spo 

sobność, aby przedstawić i uzasadnić 

swoje poglądy i postulaty. Za pomo- 

naj-   cą takiej metody można usunąć 

   większe rozbieżności i znaleźć wyj 

czyniące zadość potrzebom obustron- 

nym. 

Dodajmy przytem. że rząd tu nie 

jest stroną we właściwem tego słowa 

znaczeniu. Rząd obceny. tak jak wszy 

scy jego poprzednicy od maja 1926 r. 

słaje z zasady na stanowisku realnej 

syntezy interesów społecznych, nie re- 

prezentuje ani partji, ani klasy. Stara 

się z powodzeniem  zharmonizować 

zbieżności i łagodzić przeciwieństwa. 

Państwo jest organizmem, z którego 

usług każdy obywatel korzysta, każdy 

też ma obowiązek przyczynić się w 

odpowiednim stosunku, aby państwu 

zapewnić byt i środki, któremi oby- 

watełom służy. Państwo nie jest fol- 

warkiem tej czy innej grupy lub klasy 

społecznej, żadna też nie może stawiać 

swoich interesów ponad dobro całości. 

Rząd, wnosząc projekt ustawy o 

reformie ubezpieczeń społecznych, kie 

rował się potrzebą odciążenia życia go- 

spodarczego od nadmiernych w dzi- 

siejszej sytuacji kosztów ubezpieczeń 

socjalnych. oraz organizacyjnego upro 

szczenia administracji tych ubezpie- 

czeń. Sfery pracownicze nie na tem nie 

wygrają, jeżeli, upierając się przy 

przerośniętej pod względem personal- 

nym i rzeczowym aparaturze ubezpie- 

czeń, jeszcze bardziej osłabią i tak już 

ciężko dotknięte kryzysem warsztaty 

produkcji, od których istnienia zależy 

przecież przedewszystkiem możność 

uzyskania pracy. W projekcie swoim 

rząd nawet rozszerza zakres ubezpie 

czeń, zaopatrując jedynie korzystanie 

z nich pewnemi klauzulami, aby za- 
  

  

pobiec tak częstemu nprz. w Kasie 

Chorych nadużywaniu bezpłatnych 

świadczeń bez istotnej potrzeby, oraz 

aby zmniejszyć koszta administracyj- 

  

ne. 

Tendencja reformy nie godzi więc 

bynajmniej w interesy pracownicze. 

Idzie w niej tylko o to, aby dostoso- 

wać sprawę ubezpieczeń do zmienio- 

nej sytuacji gospodarczej i zastoso- 

wać doświadczenia poczynione w u- 

biegłym okresie. Odroczenie reformy 

pozwoli natomiast przedyskutować 

punkty sporne i dokonać mieszczą- 

cych się w ramach projektu zmian. 

Rzucone w tych warunkach hasło 

strajku jest hasłem walki politycznej, 

a projekt rządowy tylko pretekstem 

dla niej. Ten niewątpliwy fakt po- 

winny sobie uświadomić sfery pra- 

cownicze: które nie mają ochoty poma 

  

gać opozycji w jej celach politycz- 

nych. Walka z kryzysem 

stałości i spokoju stosunków gospo- 

darczych i społecznych. Wszelkie na- 

wet chwilowe zamieszanie utrudnia 

i komplikuje tę walkę. Zapowiadając 

zarządzenia represyjne, rząd stwier- 

dza, że do zamieszania nie dopuści 

i ruch strajkowy potraktuje jak» akt 

walki ze sobą. 

wymaga 

Wilno w większym stopniu niż 

każde inne miasto w Polsce, wyka- 

zywało zawsze w podobnych chwilach 

rozwagę i odporność wobec agitacji 

partyjnej. Społeczeństwo wiłeńskie nie 

daje się łatwo porwać do akcji mo- 

gącej narazić państwo na szkodliwe 

wstrząśnienia. Ekscesy z listopada r. 

ub. są tylko wyjątkiem. który, mamy 

nadzieję, więcej się nie powtórzy. Agi- 

łacja strajkowa powinna się spotkać 

ze stanowczym oporem, a dzień $го- 

dowy zastać wszystkich przy warsz- 

tacie swej normalnej pracy. 

  

Testis. 

  

Polityczny charakter zamierzonego 
strajku protestacyjnego. 
Rząd zastosuje daleko idące represje. 

(Tel. od własn. koreap. z Warszawy). 

Związki zawodowe socjalistyczne 
prowadzą akcję zmierzającą do zorga- 

nizowania na dzień 16 b. m. general- 
nego strajku w całej Polsce, jako de- 
monstrację przeciwko wniesionej do 
Sejmu przez rząd ustawie o reformie 
ubczpieczeń społecznych. Jak wiado- 
mo, p. min. Hubicki oświadczył w 
Sejmie, że ustawata nie będzie załat- 
wiona drogą pełnomocnictwa Prez 
denta Rzeczypospolitej i że będzie 
mógł to załatwić jedynie Sejm. 

W dnia dzisiejszym marszałek 
Sejmu przyjął delegację różnych zwią 
zków zawodowych warszawskich, 

którym ofiejałnie oświadczył, że pa- 
eważ sesja budżetowa ma się ku 

końcowi, projekt stawy © ubezpiecze 

niach społecznych nie będzie na niej 
załatwiony, tem bardziej, że rząd nie 
ma, według opracowanej przez komi- 
sję prawniezą ustawy o pełnomocnie- 

twach, prawa wydawania drogą de- 
kretu ustaw socjalnych, a więc będą 
mogły one być załatwione najweześ. 

niej na sesji budżetowej w roku przy- 
szłym. Pozatem rząd nie upiera się 

przy konstrakeji swego projektu i go 
tów jest przyjąć wszelkie rzeczowe 
poprawki. Mimo takiego stanowiska 
sfer oficjalnych, socjaliści w dalszym 

            

ciągu zmierzają do wywołania straj- 
ku generalnego. 

W szeregu okręgów przemyslo- 
wych przyłączyły się do tej akcji lo- 
kałne związki robotnieze, pozostające 
pod wpływami partyj opozycyjnych. 
Zrozumiałą jest rzeczą, że strajk ge- 
neralny ma na celu, zupełnie wyraź- 
nie, pelityczną walkę z rządem. Wo 

bee tego, jak się dowiadujemy. rząd 
postanowił zastosować jak najdałej 
idące represje wobee strajkujących i 
przeciwstawić się wszelkim próbom 
wprowadzenia zamętu w kraju. 

W tym celu wydano cały szereg zarzą 
dzeń, na mocy których, na wypadek 
jakiegokolwiek  unieruchomienia in 
stytucyj ubezpieczeń społecznych, in- 
stytucyj państwowych, jak  koleie. 
poczta: — rząd postanowił zmilitary - 
zować te instytucje, z drugiej zaś 
strony, zdecydował się na wymówie- 
nie pracy tym wszystkim pracowni- 
kom, którzy tego dnia będą chcieli 
strajkować. Ponadto poszczególne wła 
dze bezpieczeństwa wydały zarządze- 
nia, mające na celu zapewnienie spa- 

koju, a więc wzbroniona zostanie 
sprzedaż napojów alkoholowych i za- 
kaz urządzania jakichkolwiek zgro- 
madzeń i wieców, 
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Wybory Prezydenta Rzeszy. 
H.ndanburgowi zabrakło 150 tys. głosów. 
BERLIN, 14-11. (Pat). Wynik wyborów na prezydenta Rzeszy 

z zastrzeżeniem wprowadzenia 

przedstawia się następująco: 
drobnych poprawek cyfrowych 

Głosów ważnych 37.625.219. Hindenburg otrzymał 18.659.304 gło- 
sy, Hitler — 11.325.573, Thaelman —- 4.970.398, Disterberg — 2.559.092, 
Winter — 111.452. 

Z powodu braku niewielkiej ilości głosów, bo zaledwie około 
150 tys., Hindenburg będzie musiał stanąć do wyborów po raz drugi. 

Dotychczasowe wyniki głosowanie. 
BERLIN, 14. 8, (Pat). — Według 

urzędowych obliczeń, we  wczoraj- 

szych wyborach uprawnionych do gło 
sowania było 44 miljony osób. Z tego 
ważnych głosów oddano 37,6 miljo- 
nów. Łącznie z 250 tysięcami nieważ- 
nych głosów oznacza to frekwencję w 
wyborach na 86,2 proc. podczas gdy 
w wyborach prezydenta Rzeszy w ro 
ku 1925 w drugiem głosowaniu na 
miljonów uprawnionych oddano 30,5 
miljona głosów t. zn: 77,6 proc. 

W wyborach tych Hindenburg uzy 

Hindenburg stanie do 
BERLIN. 14.III. (Pat.) Prezydent 

Hindenburg na zapytanie skierowane 
przez zjednoczone komitety wyborcze. 

     

skał 48,3 proc., podczas gdy wczoraj 
na prezydenta Hindenburga padło 
49,6 proc. oddanych głosów. 

Zauważyć należy, że Hindenburg 
otrzymał absolutną większość głosów 
w 17 okręgach wyborczych na ogól. 
ną ich ilość 35. Tę absolutną więk 
szość głosów prezydent Hindenburg 
zdobył w okręgach zachodnich i po- 
ładniowych. Również na Śląsku za pre 
zydentem Hindenburgiem opowiedzia- 
ła się pokażna liczba głosujących. 

drugiego głosowania. 
które popierały jego kandydaturę, o- 
świadezył dziś, że bezwarunkowo sta- 
nie do drugiego głosowania. 

I Hitler kandyduje. 
BERLIN, 14. 3. (Pat). — W nocy 

pojawiły się pogłoski, że Hitler zamie 
rza nie stawiać swej kandydatury w 
drugiem, rozstrzygającem głosowaniu. 
Jako nowy kandydat narodowych soc- 
jalistów wymieniany był gen. von Epp 
Pogłoskom tym położyło kres ogłoszą 
ne dzisiaj oświadczenie Hitlera, udz 
lone dziennikarzom. iż podtrzymuje 
nadal swoją kandydaturę w drugim 
dniu. 

Hitler wydał na piśmie odezwę do 
swych zwolenników, nawołu jąc do kon 

    

    

tynuowania dalszej bezwzględnej wal- 
ki wyborczej przeciwko wspólnemu 
frontowi socjalnej demokracji z cent- 
rum. 

Opublikowany przez biuro praso- 
we kierownictwa partji narodowo-soe 
jalistycznej komunikat o wyniku wy- 
borów, zapowiada również dałszą wa!- 
kę. Komunikat zaznacza, iž przeciw- 
nikom narodowych socjalistów udaje 
się tylko na pewien czas odroczyć go- 
dzinę rozrachunku. 

  

Olbrzymi przyrost głosów hitlerowskich. 
Zmniejszenie wpływów komunistycznych. 

BERLIN. 14.111. (Pat.) Ogłoszone 
ostateczne eyfry wczorajszych wybo- 
rów wykazują niewątpliwie olbrzymi 
przyrost głosów partji narodowo- 
socjalnej, która uzyskała 11,338 tys. 
głosów wobec 6.406.924 gł., uzyska- 
nyeh w czasie wyborów ostatnich do 
Reichstagu w roku 1930. Przyrost sta - 

  

nowi około 5 miljonów. Jednocześnie 
zmniejszyły się stosunkowo wpły 
komunistów, którzy w ohecnyeh w 
boraeh otrzymali zaledwie 400 tysięcy 
głosów nadwyżki w porównaniu z 
otrzymaną ilością głosów podczas wy- 
borów do Reiehstagu. 
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Simaitis utworzy! Dyrektorjat 
bez udziału partyj niemieckich. 

RYGA. 14.III. (Pat.) Donoszą 2 
Kłajpedy, że leaderzy partji ludowej 
i gospodarczej porzucili propozycję 
wysunięcia swych kandydatur do dy- 
rektorjatu kłajpedzkiego pomimo te- 
go, że proponowano im trzy miejsca 
w ogólnej liczbie 5, Wobec powyższe- 
go stanowiska partyj niemieckich, p. 
Simajtis o godz. 12 przedstawił guber. 
natorowi Merkisowi nowy dyrektor- 
jat w następującym składzie: prezes 
Simajtis. członkowie Kadginas, Reis- 

gis i Toluszys. 
„Lietuvos Aidas* ocenia taktykę 

partyj niemieckich jako usiłowanie 
zmierzające do rozwiązania sejmu i 
rozpisania nowych wyborów. 

Niemcy mają nadzieję — pisze 
„Lietuvos Aidas“, že przy pomocy по- 
wych wyborów usuną kilka osób. w 

tej liczbie p. Boetchera, które zostały 
skompromitowane w oczach niemiec- 
kiego społeczeństwa w Kłajpedzie. 

  

Przyczyny samobójstwa króla zapałczanego. 
PARYŻ, 14. 3. (Pat). — Prasa franeuska 

w dalszym ciągu podkreśla, ednym z naj 
ważniejzych kryzysów, przeżywanych obee- 
nie przez konsorejum Kreugera była niemoż 
liwość ctrzymania 525 miijonów marek, jakie 
Niemcy miały zapłacić 1 października ub. r. 
Znana jest powszechnie wybitna rola, jaka 
zmarły edegrywał w sprawach niemieckich. 
Podpisawszy transzę 56 miljonów koron 
szweckich na pożyczkę Younga, Kreuger u- 
dzielił jeszcze w roku 1929 Niemcom pożycz 
ki w wysokości 125 miljonów doł., eo pez- 

przeprowadzić sanację jej wa- 
by istniała pewność — utrzy- 
iele francuscy Kreugera — że 

Niemey zapłacą, to należy przypuszczać, że 
Kreuger uzyskałby nowe kred w Amery- 
ce i nie doszłoby do samobójstwa. 

Ż. 14, 3. (Pat). — Bezpośredniej 
wa Kreugera jego tran- 
cy doszukują się w wia 

domošciach telegraficznych. jakie otrzymał 
w ciągu piątku. Na giełdzie sztekholmskiej 
miała się zauważyć w piątek wielka panika 

  

   

    

  

mują przyj: 

    

  

  

  

n wielki spadek akcyj. pozostających pod 
kontrelą Kreugera. Dziennik „Aftonbiadet* 
telefonował w piątek do swego paryskiego 
korespendenta, by postarał się © wywiad 
# Kreugerem, I Kreuger nie przyjmował 
nigdy dziennikarzy. Wówczas dziennikarz 
odwiedził osobistego sekretarza _ Kreugera, 
prosząc go o doniesienie swemu szefewi o 

$o wizyty. Istotnie Kreuger, dowiedzia 
się, jaki żywy niepokój ogarnął Szwe- 

cję, stracił panowanie nad sobą i nie mógł 
znieść tego ostatniego ciosu, zadanego mu 

s znę. 

  

    

      . — Prezes truslu za- 
pi 1ego Kreuger, który popełnił samo- 
bójstwo, pozostawił 3 listy: do siostry, da 
wice-przewodniczącego rady koncernu Kre- 
ugera i do jednego z przyjaciół, W listach 
Kreuger mówi o swem zmę: i > 
trudnościach finansowych z któremi walczy 
od kilku miesięcy. 

Wkołach przemysłowym i finansowych 
śmierć Kreugera wywołała żywy od- 

   

    

  

  

  

   

Moratorium dla długów firm prywatnych. 
LONDYN. 15.III. (Pat.) Samobój- 

stwo Kreugera wywołało wszędzie nie 

słychane wrażenie i może mieć jak 
najdalej idące skutki gospodarcze na 
giełdach całego świata, W Szwecji 
samobójstwo Kreugera uważane jest 
poniekąd za katastrofę narodową. 
Gabinet szwedzki zwołany został о 
północy i uchwalił bezzwłocznie wnie- 
sienie do parlamentu nadzwyczajnej 
ustawy. ogłaszającej moratorjum dla 

długów firm prywatnych. Natych- 
miast po posiedzeniu gabinetu zebrał 
się w nocy Riksdag, który obradoweł 
całą noe. Moratorjam ogłoszone ze 
stanie specjalnie w celu uratowani» 
firmy Kreuger i Toll oraz Szwedzkie- 
go To ystwa Zapałczanego od nie. 
przewidzianych konsekwencyj, jakie 
wyniknąć mogą po dokonaniu kon- 

troli interesów firmy, zarządzonej nie. 
zwłocznie po samobójstwie Kreugera. 

  

    

  

Komentarze kół urzędowych 
niemieckich. 

BERLIN. 15.III. (Pat.) Bezpośred- 
nio po nadejściu ostatnich informacyj 
o wyniku wyborów przedstawiciel 
berliński P. A. T. otrzymał z kół urzę- 
dowych następujące oświetlenie tych 
wyników. 

Wynik głosowania w kołach rzą- 
dowych przyjęty został z wielkim za- 
pałem. Okazało się, że większa cz 
narodu niemieckiego wypowiedział: 

się bez zastrzeżeń za Hindenburgiem, 
oczekiwać więc należy, że powtórne 
głosowanie wypadnie bezapelacyjnie 
na jego korzyść. O ile inne kandyda- 
tury zostaną utrzymane, to szanse Hin 

denburga mogą jedynie wzrosn 
Kampanja wyborcza wypadła na ko- 
rzyść Hindenburga. Było to zwycię- 
stwo przedewszystkiem moralne, po- 
nieważ kontrkandydat: Hindenburga 
uzyskał o 7 miljonów głosów mniej 
niż Hindenburg, nie mówiąc już o 
kandydacie komunistycznym  Thael- 
manie i kandydacie Stahlhełmu Di- 
sterbergu, którzy ze względu na otr 
maną ilość głosów nie mogą być powa 
żnie brani w rachubę. Pod względem 
procentowym komuniści, którzy w 
wyborach do Reichstagu w roku 19:30 
uzyskali około 147/, głosów, obecnine 

otrzymali tyłko 137/; niemiecko-naro - 
dowi, którzy wraz z przybudówkanii 
zyskali 8%, obecnie łącznie z głosami 
Stahlhelmu zdobyli tylko 67/,/, odda- 
nych głosów; narodowi socjaliści, 
którzy w czasie wyborów do Reichsta- 
gu dysponowali 20/, głosów, wpraw- 
dzie potrafili w obecnych wyborach 
podwyższyć ilość głosów do blisko 
307, nie uzyskiwali jednak oczekiw.'- 
nej absolutnej większości, mogącej 
pomóc im w dojściu do władzy. Na- 
tomiast Hindenburg w porównaniu z 
rokiem 1925 uzyskał o 4 miljony gło- 
sów więcej. co adczy o jego wieł- 

kiej popularności. W przekonaniu ca- 
łego narodu stoi on ponad wszystkie- 
mi stronnictwami. 

W tych warunkach koła rządowe 
oczekują w drugiem głosowaniu abso- 
lutnego zwycięstwa Hindenburga. 

Plenarne posiedzenie Sejmu 
Przyjęcie ustaw: o zaopatrzeniu in- 
walidzkiem,ustawy regulującej obrót 
olejami skalnemi, ustawy o nadaniu 
ziemi żołnierzom wojsk polskich 

oraz udzielenia pełnomocnictw 
Prezydentowi Rzplitej. 

WARSZAWA, 14. 3. (Pat). — Na wstępie 
poniedziałkowego posiedzenia Sejmu przyję- 
to w 3 czytaniu projekt ustawy o zaopatrze- 
niu inwalidzkiem, oraz projekt ustawy o ure 
gulowaniu stosunków służbowych pracowni- 
ków instytucyj ubezpieczeń społecznych. 

    

    

   

      

    

   

W* myśł wniosków odpowiednich komisyj 
załatwiono zkołei zmiany Senatu zapropono- 
wane do paru ustaw. 

Po referacie posła Długosza (BB) odrzu- 
cono wnioski klubu  ukraińskch-socjalnycii 
radykałów w sprawie zniesienia przymusu 
ubezpieczenia od ognia, Klubu Lud. w spra 
wie obniżenia składek ubezpieczeniowych i 
uporządkowania sposobu zlikwidowania sza 
cunku pogorzeli i klubu Ch. D., nowelizu- 
jący rozporządzenie Prezydenta o przymusie + 
ubezpieczenia od ognia. Przyjęło natomiast 
zaproponowaną przez  BBWiR. nowelizację 
art. 39 wspomnianego rozporządzenia. 

Zkolei- Izba przystąpiła do sprawozdania 
komisji przemysłowo-handłowej o rządow: 
projekcie ustawy w sprawie uregułowania 
produkcji i obrotu olejami skalnemi, gazami 
i produktami naftowemi oraz innemi płyn- 
nemi materjałami napędnemi. 

Projekt ustawy przyjęto w drugiem i trze 
ciem czytaniu. Na tem marszałek zarządził 
przerwę. 

Po przerwie Sejm przystąpił do sprawo- 
zdania komisji ochrony pracy o rządowym 
projekcie ustawy w sprawie noweliz usta 
wy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia. 

Projekt przyjęto w 2 i 3 czytaniu, p 
załatwiono, w myśl wniosków komi 
form rolnych, poprawki Senatu do ustawy 
o nadaniu ziemi żołnierzom wojska polskie 

go. 

Następnie Izba przystąpiła do projektu 
rządowego ustawy 0 upowažnieniu Prezydėn 
ta Rzeczypospolitej do wydawania rozporzą 
dzeń z mocą ustawy — Marszałek zakomu- 
nikował, że referent tej ustawy pos. Paschal 
ski zachorował, wobec czego referować usta 
wę będzie pos. Byrka. 

Po przemówieniu pos. Byrki wywiązała 
się dyskusja, w której przeciwko pełnomoc- 
nistwom wypowiedziało się cały szereg. po- 

słów opozycyjnych. 
PW R, 

Nowy klub ludowy w Sejmie 
Tel. od wł kor. 2 Warszawy. 

Posłowie, którzy wystąpili z. Klu- 
bu Narodowego: t. j. Kulisiewicz, Mi. 
chałkiewicz i Fidelus, stworzyli osob- 
ną organizację ludową, do której, jak 
słychać, przystąpić ma jeszcze kilku 
posłów. 

     

  

   

  

      
    

    

  

Administracja czynna ed godz. 9— 3 рро!. Rękopisów Redzkcja nie zwraca, 
80.750. Drukarnia — ui. Ś-to Jańska 1, Telefon 3-40. 

kemuniksty—70 gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia 
zamiejscowe 28%. Dła poszukujących pracy 50% zniżki. Za numer dowodowy 20 gr: 

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

    

WIADOMOŚCI z KOWNA 
KONFE CJA ZAUNIUSA Z MERKISEM 

W: SPRAWIE KŁAJPEDY. 
Dnia 14 marca powrócił do Kewna mini- 

ster spraw zagranicznych Zaunius. W: związ- 
ku z jego powrotem przyjechał do Kowna 
gubernater Merkis celem odbycia kenferen- 
cji w sprawach Kłajpedy. Panuje przeko- 
nanie, że powyższa konferencja będzie mia- 
ła poważne następstwa. 

ROZŁAM W LITEW EJ PARTJI 
SOCJALNO-DEMOKRATYCZNEJ. 

Denoszą z Kowna, że na odbytym tam 
dorocznym zjeździe partji socjalno-demokra 
tycznej w bardzo ostry sposób krytykowane 
działalność centralnego komitetu, Między in 
nemi podkreślano fakt, że robotnicy masowe 
zaczynają opuszczać szeregi patrji I że inte- 
ligencja,: która dotychczas kierowała eałym 
ruchem, nie potrafiła zbliżyć się do mas pra 
cujących i zrozumieć ich interesy życiowe. 
Wysunięto również zarzut pod adresem cen- 
traluego komitetu, że dotychczas nie zostali 
usunięci z partji adwokaci Pożeła i Stankie- 
wież, którzy w swym czasie bronili Wolde- 
marasa. 

Wobee stanowiska wielu uczestników kon 
gresu dotychczas czołowi działacze tego stron 
nietwa inż. Kairys i Markielis nie zgodzili się 
wystawić swych kandydatur przy wyborach 
centralnego kemiteu. Na ieh miejsce weszli 
przedstawiciele opozycji z Galinisem i Zuk- 
Sztą na czele. Zajścia powyższe traktowane 
Są jako objawy rozłamu w partji. 

ROZSZERZENIE HANDLU Z ZACHODEM. 
Wczoraj w sprawach handlowych udali 

się do Francji Dyrektor Depertamentu Eko- 
nomicznego Ministerstwa Spraw Zagranicz- 
nychp. Kuzminskas oraz Dyrektor Departa- 
mentu Handlu p. Norkajtis. Przybycie: beł 
gijskich przedsta eli handlowych do Ko- 
wna oczekiwane jest lada dzie: 
PERO ART RES ENEIIIA 

Zgon wybitnego ekonomisty. 
PARYŻ. (Pat.) Zmarł tu znany 

ekonomista prof. Karol Gide. 
5. p. prof. Gide bywał kilkakrotnie 

w Polsce, był teoretykiem ruchu spół- 
dzielczego, utrzymywał już przed 
wojną stosunki z polską młodzieżą w 
Paryżu. Jedno z jego dzieł p. t. „Za- 
sady ekonomji społecznej” wydane 
było wielokrotnie w języku polskim 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, 14, 3. (Pat). — Dziś w 4 

dniu ciągnienia 5 klasy 24 Polskiej Państwo- 
wej Łoterji Klasowej główniejsze wygrane 
padły na następujące numery: 20 tysięcy zł. 
— Nr. 121.976 i 5 tysięcy — 107.052. 

  

  

  

   

  

  

       

     

  П 
. Podziękowanie. 

Niniejszem składam gorące podziękowanie 
kierownikowi I Kliniki Chorób Wiewn. U.S.B. 
p. prof, dr. med. Zenonowi Orłowskiemu, 
adjunktowi tejże kliniki p. dr. med. Cyn- 
kutisównie, oraz starszemu asystentowi p- 
dr. med. Kazimierzowi Kucharskiemu za tro- 
skliwą i nadzwyczaj serdeczną opiekę jaką 
mnie ołaczano w długotrwałej chorobie. 

Jednocześnie wyrażam uznanie całemu 
personelowi lekarskiemu za owocną i żmu- 
dną pracę kliniczną. 

Red. 1. Batorowiez. 

    

Dyrekcja Kina „PAN“ 
pragnąc w dobie obecnie przeżywane- 
go kryzysu udostępnić najszerszym 
masom odwiedzanie kina „PAN* — 
postanowiła 

ceny biletów obniżyć: 
Dzienny: Balkon 40 gr. 

Parter 60 gr. 
Dziecin.40 gr. 
Wojsk. 40 gr. 

Balkon 60 gr. 
Krzesła 80 gr. 
Ulgowe 1 zł. 
Fotele 1.20 

Wieczor.: 

Giełda warszawska z dnia 14.III b.r. 
WALUTY i DEWIZY: 

Belary 5 NS < 8.90—8,32—8,68 

   
Helandja ... . . 359 70—36(,60—228,50 
Londyn . . . . 32,35—32,45— 34,:5—32,2 
Nowy York . . - .. . 8,917—8,937— 8,97 
Nowy York kabel 8,922—8,942 8,912 
Paryż +4 + « . - 85,12 —86,21—235,03 
Szwajcarja 172,00 — 173,33—172,47 
Berlin w obr. nieoficjaln. +-162+00 16 281,95 
Tendeneja niejednolita, 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3% pożyczka budowł. - 39,00— 39,75—39,G 
Inwestycyjna оф я ое 94,75—0953,25 
Ta sama seryjna . . . - ссч ОМО 
4% dolarowa - 43,75—50,00— 49,9 5 
7% Stabilizacyjna . . - . . . 57,75—58,5A 
89, L. 2. B. G. K, 1 B. R, obL.B.G.K. . 94,6 
Te ama Ms - . + > 1 4 « . + 83,25 
4'/,% L. Z. ziemskie je a WE 
595 L. Z. warszawskie || || 8110 
8%, warszawskie . . . 63.00- 61.75—62,25 
8% Lublina NOROW RPPRORCZSEG S 
10% Siedlee . ra ś 9008 
8% obl m. Warsz.(926r, Vlem. „ . . 39,50 
Te same VIII i IX sm. . . . - „ . -36,00 
Tendenc;a dla pożyczek przeważnie słab- 

sza, dla listów niejednolita. 

AKCJE: 
„ad 0 4 « » 85,50—85,15 

EdP 41,95 

YORKU: 
е2, @ 

R sia 

B. Polski 
Starachowice .. .. 

POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM 

Dillonowska 
Stabilizacyjna 
WarSZAWSKA . » « » « » » « + . . 46,515), 
Śląska s hat ezi 2 4 2.0141 45,15 
Dolar w obrotach pryw.: 8,907/, 
Rubel: 4,85
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Wybory podczas wiecu. 
Noc z soboty na niedzielę w Sali Śniadeckich. 

Sala Śniadeckich w d. z 12-0 na 
18 b. m. wyglądała, jak na miejsce 

gdzie mają zapaść ważne i bardzo 

trudne do powzięcia decyzje w wielce 

skomplikowanych sprawach — dość 

osobliwe. Niesamowite  przepełnie- 

nie, pierwsze takie chyba w jej dzie: 

jach, nieopisana ciągle trwająca wrza- 

wa. duszna, denerwująca fizycznie i 

ciągle podniecana psychicznie, atmo: 

sfera, wszystkie cechy demagogiczne- 

go wiecu partyjnego, a żadnej — ze- 

brania w zawiłych, wymagających 

spokojnej, rzeczowej i zrównoważonej 

oceny, sprawach. 

W tych warunkach rezultat moż- 

na było zgóry przewidzieć. Była 

to całkowita. jaskrawa parodja wy- 

borów. z nieograniczonemi możliwo- 

ściami najbardziej absurdalnych wy- 

ników. Absurdem bowiem, jest fakt 

wyboru z dwóch tak jasno okrešlo- 

nych, decydująco przeciwstawia ją- 

cych się sobie krańcowemi kontrasta- 

mi grup — jednej odznaczającej się 

nieposzłakowaną uczciwością, wyka- 

zującej się wspaniałemi rezultatami 

swojej, naprawdę ofiarnej i na wyso- 

kim poziomie stojącej, kompetentnej 

  

   

  

pracy, dającej gwarancje dalszego 

najpiękniejszego rozwoju prowadzo- 

nej przez się instytucji — oraz dru 

giej skompromitowanej doszczętnie 

kliki partyjnej, bez jakiegokolwie 

rzeczowego nastawienia, odznaczonej. 
owszem... wyrokami sądowemi za peo- 

spolite złodziejstwa, głośnej nierób 

stwem i lekceważeniem losów tejże 

Bratniej Pomocy,  doprowadzonej 

przez tę klikę do upadku — wyboru 

z tych dwóch tej właśnie zniesławio - 

nej i zdyskwalifikowanej aż do zupeł- 

nej katastrofy moralnej. Odpada tu 

jakakolwiek wątpliwość co do tego. 

że o wyborze tym nie zadecydowały 

żadne momenty rozumowe i rzeczowe 

a masowe oszustwo, dokonane przez 

t. zw. młodzież wszechpolską na tłu- 

mie nieuświadomionej, absolutnie nie 

orjentującej się w sytuacji, młodzieży. 

Ściślej zadecydowały... ekscesy anty- 

żydowskie w listopadzie ub. r. jeden 

z licznych, a ulubionych tricków t. zw. 
obozu wielkiej(?) Polski. Sączony jest 
jad  destrukcyjnej nienawiści do 

wszystkiego co nie jest endeckie, w 

młode naiwne serca, w nierozwinięte 

jeszcze umysły. Nienawiści, zasadni - 

czej, choć niczem nie uzasadnionej, 

żadnemi uczciwemi;  rozumowemi 

przesłankami, nienawiści dla niena- 
wiści, dla władzy, dla jej wulgarnych 
korzyści, dla — koryta. „Dembiński 

jest potrzebny w Bratniej Pomocy, 

ale zwalczam go, bo jest innych prze- 

konań politycznych* — tak mówi nie- 

jaki p. Dybowski, jeden z czołowych 

przedstawicieli młodzieży wszechpol- 
skiej, niemal publicznie. 

WR OE 

Utarło się już, że o wyniku wy: 

borów władz B. Pomocy decyduje 

zgóry wybór przewodniczącego Wal: 

nego Zgromadzenia. Kandydatów by: 

ło trzech ze strony listy Kół Nauko 

wych (z których ramienia wybrany 

był dotychczasowy Zarząd), prezes 

Koła Prawników p. Wolski od mi. 

wszechpolskiej p. Ellert,oraz z drob- 

nej grupki t. zw. Niezależnych Socja- 
listów, manifestacyjna, nierealna kan- 

dydatura p. Ancewicza. Został wybra- 

ny p. Ellert 752-ma głosami przeciw 

570-u za p. Wolskim, przy 17 za p. 

Ancewiczem i 100 wstrzymujących 

się od głosowania Rosjanach, Biało- 

rusinach i Łitwinach, a zwłaszcza 

pierwszych. którzy w tej grupie sta- 

nowili ponad 80 proc. Przewaga gł. 

wszechpojskich wynosiła 170, w czem 

około 100 przysłanych na rozkaz 

„z góry” i głosujących pod tąż presją, 

kleryków z Wydz. Teologicznego. 

Summa summarum 1439 uczestniczą - 

cych w zebraniu, pierwszy raz tak 

licznie w ciągu istnienia Br. Pomocy 

U-S. B. . 

  

NA DESKACH 
Teatr na Pohulance. 
Virtuti Militari. Sztuka w trzech 

aktach K, Czyżowskiego. 

Żałobne obchody połączone 7e 

śmiercią Biskupa Bandurskiego, nie 

pozwoliły na recenzję sztuki, która 

jako widowisko o celach. dydaktycz- 

nych zasługuje na uwagę, większą niż 

to uczynili niechętni krytycy warszaw 

scy, powiedzmy odrazu, że byłoby z 

tego coś, gdyby niewieczne lenistwo 

i niedbałość, jakaś sansfasonerja pol- 

skich autorów w dziedzinie teatral- 

nej. Otóż p. Czyżowski postanowił na- 

pisać rzecz patrjotyczną, skrót dzie- 
jów zmagań się niepodległościowych. 
przed, w czasie i tuż po wojnie. Do- 
skonale. Potrzeba takej sztuki daje 
się odczuwać. Ale już w pierwszym 

akcie stwierdzić należy, że autor, nie- 

wiele się trudząc. sięgnął do Róży Ka- 

terli — Żeromskiego i jak tamten 

przedstawiał na teatrze amatorskim 
figury 1905 roku, tak i tutaj, widzi- 

my ironiczne strupieszenie starych, 

naiwnych obrazków hurrapatrjotyz- 

mu, w zestawieniu z gorącem pragnie- 

niem młodzieży czegoś żywszego. 

Byłyby niezłe te sceny i robią chwi 
łami dodatnie wrażenie, np. końcowa 
scena odczytania manifestu Piłsud- 

skiego, przemowy robotników, ale 

    

W  zdefinjowanej już powyżej 
przez nas atmosferze, potoczyły się 
obrady. Sprawozdanie ustępującego 

Zarządu, ciekawe, często wręcz rewc- 
lacyjne dane o niezmiernie donios- 
łych dla istnienia Br. Pomocy, jego 
pracach, o wydobywaniu tej nieodzo- 
wnej dla mnóstwa niezamożnej mło- 
dzieży, instytucji, z błota: w które po- 
grążało ją, jak słusznie się wyraził je- 

den z mówców — „hułtajstwo i łaj: 
dactwa* poprzednich, endeckich za- 
rządów, epatujące rewelacje o nadu- 
życiach jednego z filarów 0. w. p. 
w Mensie Akademickiej. partackiej 
gospodarki w niej tychże rzeczonych 
zarządów: w sprawozdaniu Nadzwy- 
czajnej Komisji dla zbadania tej gos 
podarki, zawartych, sprawozdanie z 
działalności Kasy Chorych — wszyst- 
ko to utonęło zupełnie w „wesołym 
i beztroskim rozgwarze”, ruchliwej i 
hałaśliwej, zapełniającej salę. groma- 
dy. Ochrypli od ustawicznego poskra- 
miania hałasu, dzwoniący ciągle i u- 
derzający w stół prezydjalny, przew. 
Ellert i jego zastępca Wolski, nie mo 
gli dać sobie rady z tą masą, Hałas 
potęgował się zamiast słabnąć, uci- 
chając tylko nieco w nielicznych mo- 
mentach przemawiania bardziej inte- 
resujących ogół lub jeszcze niezna- 
nych mówców, aby tem mocniej 
wybuchnąć wrzawą przy jakimś, dla 
tej, czy innej strony niemiłym zwrocie 

przemówienia. 
Nastrój był niezdecydowany aż do 

samego momentu wyborów  preze- 

sa Br. Pomocy. Mimo najplugaw- 

szych ataków różnych pp. Hałabur- 

dów, mimo wywlekania najzupełnicj 
osobistej sprawy b. kierownika Men- 
sy, członka, ustępującego Zarządu, 
sprawy zresztą, na którą tenże Za- 
rząd natychmiast, już parę miesięcy 
temu, ostro, może nawet zbyt surowo, 

natychmiast zareagował, jednak owa 
prywatna sprawa kołegi o niczem nie- 

poszlakowanej uczciwości, była te- 
matem conajmniej godzinnej dyskusji, 
w której inwektywy obwiepolskich 
napastników zostały ostatecznie przy - 
gwożdżone. Wówczas przyczepiona 
się do błędów korektorskich w wy- 
drukowanych na dwa dni przed wy 
borami sprawozdaniach Zarządu. 

Mimo zatem tych i innych ataków, 
wbrew zaciętej opozycji mówców 
wszechpolskich, „olbrzymią większo- 
ścią głosów”, jak stwierdził przewod- 
niczący p. Ellert, zebranie uchwaliło 
udzielenie nagany przedostatniemu Za 
rządowi, endeckiemu, za dopuszczenie 
przez niechlujną gospodarkę do po- 
pełnionych w jego łonie nadużyć, na- 
stępnie zatwierdzono wszystkie przed- 
łożenia budżetowe ostatniego Zarzą- 

du, oraz trzecie i najważniejsze: udzie- 

lono mu bezwzględnego absolutorjum, 
wraz ze specjalnem podziękowaniem 
dla p. Dembińskiego, „który pracą 
swoją szezególnie się zasłużył dla nie- 
zamożnej młodzieży akademickiej”. 

Ten ostatni wniosek został również 
olbrzymią większością uchwalony. 
Zachowanie się młodzieży wszechpol- 
skiej, brak jakiegokolwiek uzasadnie 
nia rzeczowego ich napaści na ustę- 
pujący zarząd wywoływało ogólne о- 
burzenie. Pod adresem p. Hałaburdy 
sypały się w odpowiedzi na jego in- 
wektywy okrzyki: „Wstyd! Hańba! 
Pan jest oficerem rezerwy! Zabierały 
głos nawet koleżanki, co jest rzadka- 
ścią na Walnych Zebraniach. 

    

Powoli zbliżano się do momentu . 
najważniejszego — wyboru prezesa 
Br. Pomocy. Niebawem został posta- 
wiony wniosek o przerwanie dyskusji 
nad kandydaturami, których zgłoszo 
no dwie — ze strony mł. wszechpo: 
skiej osławionego p. Ochockiego, zaś 
z błoku Kół Naukowych — p. Dem 
bińskiego. Rospoczęły się przemówie 
nia za i przeciw wnioskowi. Wrzawa 
była tak gwałtowna co chwilę, że 
przew. Ellert powtórzył parokrotnie. 
wygłoszoną już niejednokrotnie, pop 

  

kiedyż znów wsadził p. Czyżowski 
postać urzędnika austrjackiego, prze- 
transponowaną żywcem z zaboru ro- 
syjskiego, a zupełnie nie historyczną, 
bo nikt jako żywo nie zabraniał mło 
dzieży w Krakowie lub Lwowie urzą- 
dzać jakiechcieli deklamacje i żywe 
obrazy do Grunwaldu włącznie. Więc 

znów nieprzemyślane i opaczne. 

Akt w okopach stracił na efekcie, 
z powodu inscenizacji; te czyściutkie, 
równe kartony, niczem ziemianek na- 
szych biednych chłopców nie przypo- 
minały. Kwestje urywane i nieskoor- 
dynowane psują sobiewzajem nastro- 

„je, ale taki jest czar wspomnień legjo- 
nowych, że trudno na te sceny, wśród 
których są dobre i prawdziwe, patrze * 
na zimno. Wspomina człek tamte 
chwile, kiedy się było z nimi, częściej 
w złej, jak w dobrej chwili i ogarnia 
rozrzewnienie. Bardzo efektowna i 

dobrze ujęta jest scena telefonowania 
„do Polski*, przez młodzieńca, któ- 

rego z całym entuzjazmem grał Wyrzy 
kowski. Ostatni akt trąci rezonerst- 
wem i p. Szpakiewicz nie dodał mu 
ognia, recytują swe przemowy dość 
sucho, p. Szurszewska, jedyna rola 
kobieca, wlała durzo wdzięku i prze- 
konania w epizody, które jej autor 

wyznaczył. 

Publiczność licznie uczęszcza na tę 

R U Bolec =R 

rzednio, groźbę rozwiązania zebrania. 
Mimo całego uznania, które mam dla 
p. Ellerta za jego wysoce objektywne 
przewodniczenie zebraniu, nie mające 
precedensu w dziejach Walnych Ze 
brań Br. Pom. U. S. B., jeśli chodzi 
o przewodniczących z ramienia MI. 
Wszechp., mimo tego uznania nie mo- 
gę niestwierdzić, że rozwiązanie ze- 
brana w tym momencie. było życze- 
niem jego partyjnych kolegów. Do- 
konanie zaś przez p. E. tego rozwiaza- 
nia przy przemówieniu p. Rodziewi.- 
cza; uważam za jedyne załamanie się 
jego objektywizmu. 

Zerwała się niesłychana wrzawa 
protestacyjna, co skłoniło p. E. do 
zwrócenia się o rozstrzygnięcie do p. 
Kuratora prof. Jakowiekiego, który 
zaopinjował, aby samo zebranie 0 
tem w głosowaniu  rozstrzygnęło. 
Ogłosił to p. E. stawiając przytem 
kwestję zaufania do swojej osoby. 
Wówczas p. Wołski sformułował 
wniosek, wyrażający zupełne zaufanie 
p. E., z życzeniem dalszego kontynu- 
owania zebrania, dla uniknięcia pono 
wnej straty czasu na następne. Wnio 
sek został przyjęty. P. Ellert swoje 
rozwiązanie cofnął. 

Po uchwaleniu przerwania dysku- 
sji przystąpiono do wyborów. Przed 
tem jednak zaszedł fakt, który nie- 
mało wpłynął na ich wynik, a który 
jest jeszcze jednym dowodem przera- 
żającego zdziczenia moralnego mene- 
rów mł. wszechpolskiej. Oto w ostat 
niej chwili z galerji na salę ulotkę 
o treści, której potworność była szczy. 
tem wszystkich wystąpień gębaczy 0b- 
wiepolu na tem zebraniu, a nawet i 
przed niem. Był to stek ohydnych 
kłamstw, dobrany starannie zbiór 
wszystkich wielokrotnie przygwoždžo, 
nych i zdementowanych oszczerstw, 
aż do ostatnich na zebraniu włącznie, 
bądź przeciw p. Dembińskiemu, bądź 
jego kolegom z ustępującego Zarządu, 
z dołączoną mimochodem ordynarną 
napaścią na p. wojewodę. 

Musimy stwierdzić, że choć ma- 
gazyn użytych przez mł. wszechpolską 
oszczerstw, jest dość zasobny: ta- 
kiej „esencji* jeszcze nie było. 
Nasuwa to myśl o konieczności zasto 
sowania jakichś bardzo stanowczych 
środków. Zaraza się rozszerza. W ślad 
za defraudacjami w bratniakach war- 
szawskich przyszły wileńskie. Teraz 

dochodzą stamtąd inne, wręcz hanieb- 
ne nowiny. Oto trzej naczelni przywód 
cy Młodz. Wszechp. w Polsce są oskar 
żeni o dokonanie włamania. Przed- 
tem, na zebraniu Br. Pom. U. War: 
bojówka wszechp. porżnęła nożami 
kolegów z innych organizacyj. 

Ale ci, którzy są głównym żerem 
demagogji: ci się w tem nie orjentują. 
Nie mieli czasu, ani innych pomyś 
nych warunków na refleksje, bo nie- 
bawem już wywędrowali na korytarz. 
aby na chwilę powrócić w głosowa- 
niu „przez drzwi”. Na zasypanej plu 
gawemi ulotkami sali, pozostali wspo- 
mniani już „wstrzymujący się” w licz 

    

  

   

     

bie 86. Wkrótce p. Ochocki przy nieo . 
pisanym wylewie radości, rzucających 
się sobie wzajemnie w ramiona jego 
zwolenników, „przeszedł jako prezes 
Br. Pom. 623 głosami przeciw 547 gł. 
za p. Dembińskim, mnie więcej ok. 
8 rano» w niedzielę. 

Reszta poszła szybko. Strona prze 
ciwna obranemu kandydatowi opuści 
ła, jak zwykle, zupełnie zresztą nie 
oficjalnie, salę i pozostałe punkty 
planu obrad, wraz z obiorem komisji 
dla zbadania przedłożonego przez ustę 
pujący Zarząd statutu sądu honoro 
wego, a przedewszystkiem wyrażeniu 
podziękowania p. Kuratorowi prof. 
Jakowickiemu za przetrwanie przez 
cały czas tak męczącego zebrania na 
sali obrad, zostały załatwione bez dy- 

skusji. 
Tak więc po rocznych, heroicznych 

i zwycięskich wysiłkach dla utrzyma 
nia ginącego wskutek nadużyć  po- 
przednich rządców, Bratniaka, grupa 
tych, którzy go trzymali ma znów 
ustąpić swoim poprzednikom, którzy 
go przedtem zabagnili. Wraca ta sama 
partyjna rodzinka, której gospodarka 

sztukę i dobrze robi, bo można auto- 

rowi zarzucać wiele pod względem sta 

rannoś roboty artystycznej, ale 

dobrej tendencji i patrjotyzmu trud- 

no mu odmówić, a chociaż ło ma nie 
mieć nic wspólnego ze Sztuką (przez 

wielkie S), jednak ma swoje walory 
społeczne, których nie należy lekce- 

Hro. 

    

Teatr Lutnia. 
Ich synowa. Farsa w trzech aktach 

A. Grzymały-Siedleckiego. 

Jedna jest postać sympatyczna w 

tym utworze, autora Maman i t. p. 

sztuk „rodzajowych*, to ten lokator 

w trzecim akcie, który się eo prawda 

niewiadomo poco pęta po scenie i po- 

co wchodzi na nią wogóle, ale ucieka 

też co najprędzej z terenu, gdzie się 

miotają, nasyceni po brzegi dowci- 

pem p. Siedleckiego: Jaś (papa), Ma 
Cherie (Maman) i para mladych: ob- 

raz taktu sprężystości, szlachetności, 
słowem,. wszelkich cnót, Jadzia syno- 

wa, niedawna manikiurzystka i sprze- 

dawczyni gazet na ulicy, oraz grun- 

townie przez nią nawrócony synek 

Jasia i Ma Cherie, Cacunio. 

Djalog p. Siedleckiego iskrzy sie 

dowcipami w tym rodzaju: „Cukier 

krzepi!* „Ach cukier krzepi?* „A tak 

krzepi, właśnie że krzepi!* „A... no, 

krzepi, krzepi“... Albo: „Ja niczego 

nie potrzebuję, raz do roku Nizza, i 

Herse“... „Ach tak? Tylko tyle!“ „A 
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NA DALEKIM WSCHODZIE. — 
Rząd chiński przeciw państwu mandżurskiemu 

MOSKWA. 15.11. (Pat.) Według 
otrzymanych tu wiadomości i donie. 
sień, rząd nankiński opublikował sz 
reg deklaracyj w których ostro wy- 
stępuje przeciw  separatystyczhym 
dążeniom Mandżurji. Według tych 
oświadczeń, mandżurski ruch separa- 

    

  tystyczny rozwija się wyłącznie pod 
naciskiem władz japońskich. Nowo- 
utworzony rząd mandżurski jest — 
zdaniem Nankinu — organizacją bez- 
prawną, a były cesarz Pu-Yi oskarżo- 
ny o zdradę stanu. 

Bandytyzm czy ruch rewolucyjny w Mandżurji? 
SZANGHAJ, 14. 3. (Pat). — W różnych 

częściach Mandżurji od chwili zaprowadze- 
nia nowego ustreju szerzy się bandytyzm Gar 
nizon chiński w Mandżurji zbuntował się po 
dobno. Jak podaje korespondent Reutera w 
Tokio, dowódca japoński miał być zamordo- 
wany i miasto spłondrowane. 

Donoszą również o buntach w Peiho, a 
nawet w Mużdemi, którego przedmieścia z0- 
stały splendrowane przez bandytów. Woj- 
ska chińskie na całym wschodnim odcinku 
kolei wsehodnio-chińskiej zbuntowały się. — 
Oddziały wejsk japońskich maszerują prze- 
ciwko zhuntewanym. 

Nowe posiłki japońskie do Szanghaju? 
MOSKWA. 14.II. (Pat.) Korespon- 

denci sowieccy, opierając się na źród- 
łach chińskich, podają, że ostatnio 
przybyło do Szanghaju 15 wielkich 
transportów japońskich z nowemi po- 
siłkami. Posiłki te składają się z od- 

działów 8-ej dywizji i kiłku brygad. 
Źródła japońskie wskazują natomiast 
na ściąganie pod Szanghajem wojsk 
chińskich. W ciągu ostatnich dni w 
okolice Hang-Czeu przybyć miała 9-1a 

dywizja wojsk nankińskich. 

Japonia wycofuje wojska z Szanghalu. 
TOKJO. 14.111. (Pat.) Ministerstwa 

wojny komunikuje, iż dywizja miesza 

na i brygada japońska w Szanghaju 
  

otrzymały rozkaz powrotu do Japo- 
nii. 

  

SPORT. 
Narciarze, jeźdźcy i motocykliści na starcie. 

   
   

jatywie 3 Samodzielnej Bryga- 
rjj w ubiegłą niedzielę Wiłno po 

raz pierwszy zapoznało się z zawodami skjo- 
eringowemi. Impreza wypadła doskonale za- 
równo pod względem sportowym jak i orga- 
nizacyjnym. Wiełe w tem jest zasługi płk. 

Przewłockiego, dowódcy 3-ej Brygady, który 
ie troszczył się o najdrobniejsze szcze- 

kierując jednocześnie całokształtem imi- 

iestety, nie dopisała, mimo 

     

Bół 
prezy. Pogoda, n 
to trybuny toru wyścigowego na Pośpieszce 
zapełniły się dosyć szczelnie. 

Zawody rozpoczęły się konkursami hip- 

picznemi w konkurencji podoficerów. Startuje 
20 zawodników, przed nimi do pokonania 
8 przeszkód wysokości 1.15 mtr. Zwyci 
wachmistrz Lidziński (23 p. ul). 

Za chwilę następuje konkurs oficers 
Udział bierze 82 zawodników. Przeszkód 
Wszyscy zawodnicy wykazują doskonałe о- 
panowanie konia. Zwycięstwo odnosi por. 
Jastrzębski (23 p. uł.) na koniu „Rusałka”, 
który w doskonałym stylu bez błędu przecho- 
dził wszystkie przeskody. 2-gie miejsce zaj- 

muje rotm. Druhowino (również 23 p. ul). 
Trzecie — por. Bohdanowicz (4 p. uł.). 

© godz. 1 m. 30 rozpoczynają się zawody 
eringowe (jeździec na koniu a za nim 

narciarz). Publiczność z naprężeniem śledzi 
tę inowacj aszczepioną po raz pierwszy 
na grunt: wi i. Ruszyli ze startu. Idą na- 
razie równo, lecz wkrótce na czoło wysuwa 
się rotm. Sierpiecki (jeździec) a za nim por. 

Bohdanowicz, którzy już nie ustępują pierw 

szeństwa i owacyjnie witani przez publicz- 
ność pierwsi dochodzą mety. 

W. biegu skjoeringowym 
Romaszewicz (23 p. uł.) 

W następnym biegu skiskjoeringowym do 
mety dochodzi pierwszy por. Lewak za por. 
Kozickim (23 p. ul). W następnej konkuren- 

cji zwycięża por. Cumpf (13 p. uł.) za major. 
kiewiczem. 

  

  

   

  

   

  

    
    

      

zwycięża por. 

     
   

Bieg dla oficerów garnizonu wileńskiego 
rozstrzygnęli na swoją korzyść por. Patyra 
z rotm. Choroszewskim. 

Następnie startują narciarze Ogniska. Jest 

to bodajże najładniejszy bieg. Walka wre 

      

od startu do mety. Pierwszy przychodzi No- 
wicki za plut. B przedzając bardzo 
nieznacznie na finiszu Przemysława Niecies 
kiego prowadzonego przez wachm. Gniewo- 
szewskiego. 

Zkolei następuje clou imprezy, oczekiwany 
z niezwykłem zainteresowaniem bieg Pań 
Na starcie stanęły 3 zawodniczki. Palmę 
pierwszeństwa zdobywa p. Wasilewska (AZS! 
z por. Curniewskim, przed p. Dowborową 
(AZS), która podczas biegu upadła mimo to 
podniosłszy się kontynuowała dalej wyścig 
przychodząc drugą do mety. 

Bieg wewnętrzny AZS-u wygrywa Bohda- 
nowicz za jeźdźcem por. Jelaszewiczem, 2; 
Stankiewicz za por. Bohdanowiczem. 

W drugim biegu Ogniska zwycięża Żabuć 
przed Wojcickim prowadzonym przez „kapr. 
Czajkę. 

Bieg za motocyklem — ło rodzaj zawodów 
najbardziej może emocjonujących. Niestety 
w dniu wczorajszym zawiódł on oczekiwania 
publiczności, co należy przypisać nieodpowie- 
dnim warunkom terenowym, Zwycięstwo przy 
padło w udziale Hermanowiczowi (Ognisko;, 
prowadzonemu przez Pimonowa. Drugie miej- 
sce zajmują bracia Rączewscy. ' 

    

  

    

    

Zawody zostały zakończone rozdaniem na- 
gród przez płk. Przewłockiego, głównego ini- 
cjatora niedzielnej imprezy. Wypadła ona, 
jak to już zaznaczyliśmy na wstępie naogół 
udatnie, zaznajamiając wilnian z nowemi 
rodzajami sportu, które bezsprzecznie mają 
widoki dużego powodzenia. 

OCZ 

WILNO TRACI DWÓCH ZASŁUŻONYCH 
DZIAŁACZY SPORTOWYCH. 

kr: 

  

WI kołach sportowye ą uporczywe 
pogłoski że już w najb ch dniach, od 
chodzi do Warszawy na wyższe stanowisko 
kierownik wileńskiego ośrodka wychowania 
fizycznego kpt. Herhold, który podczas swo- 
jej długoletniej pracy nad rozwojem spor- 
tu wileńskiego przyczynił się znacznie do je- 
go popularyzacji wśród szerokich mas i 
stwierdzić trzeba, że jemu w dużym stop- 

    

  

  

    
  

| Koszule zefirowe od 
koszule sportowe (z krawatem) od 5 zł, skarpetki „żelazne”* własnego wyrobu 
są już w sprzedaży 

| w Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

| FRANCISZKA FRLICZKI, zamkowa 9, tel. 6-46 

| 
znalazła swój finał w skazujących 
wyrokach sądowych, wraca poto, aby 
znów. zachwaszczać i psuć z takim 
trudem przez ostatni Zarząd na wła 
ściwy poziom wydźwigniętą gospodar 
kę Bratniaka. 

Góż na to powie Senat U. S. B.? 
Czy po dawnych doświadczeniach zde 
cyduje się obdarzyć ją swojem zatwier 
dzającem zaufaniem? 

S. Z. Klaczynski. 

   

ŚCENICZNYCH. 
tak, raz do reku    Nizza i Herse!* „Raz 
do roku Herse i Nizza*? „Raz do roku, 

Nizza i Herse“... Albo też niepospo- 
lity zaiste sposób wyzyskania zdrob- 

nienia imienia Cacy, o synku: Cacu- 

niu: Cacunieńku, Cacemu, Cacowi, 

Cacego, w Cacym, odmienia się po 

kilkadziesiąt razy w ciągu aktu, wv- 

twarzając miłą sugestję dowcipu. At 

bo, również w każdym akcie, po kil 

kadziesiąt razy: „Jasiu, Jasiu!* śpie- 

wane przez Ma Cherie  ( )- na 

    

    

  

  

žonę) 

wszelkie odcienie głosu, co ma pobu- 

dzać publiczność do Śmiechu. Ale 

gdyby jeszcze Ma Cherie fiknęła ko: 

ziołka: a Jaś pochodził na rękach, to 

by się może galerja jeszcze raźniej 

śmiała? 
Wszystko nam dałeś co dać umiu 

łeś, panie Siedlecki! I pijaństwo pol- 

skie w dwóch aktach, i ciotkę, właś- 
ciwie też burżujkę-sklepikarkę, a któ- 
rą autor traktuje jako prołetarjuszkę 
wygrażającą bogatej burżuazji i bur- 

żuazja tem zachwycona, i kamienicz- 
nik, który traci kamienice, i dzieci 

dorosłe, spodziewające się potomstwa, 
zachwycone, że papcio wszystkich 
zrujnował, i szał radości, wprost hi- 

steryczny na wieść, że Polska powięk- 

szy się o jednego obywatela, i zwie- 

rzania się bogatych kamieniczników 

kelnerowi ze scysyj rodzinnych i 

przegrane dolary synka, które papa 

płaci bez mrugnięcia... Mocą swego 

talentu przenosi nas p. Siedlecki w 

takie piąte wymiary gdzie się to 

  

  

Od 7-go b. m. udzielamy 10% świątecznego rabatu. 

   

   

6 zł, 

10576—0   

  

  
Przygwożdżenie oszczerstw 
„Expresu Wileńskiego". 
Otrzymujemy poniższe z prośbą o zamie- 

szcze : 

Rada Wileńskiego Towarzystwa Organiza 
i Kółek Rolniczych po przyjęciu do zat- 
dzającej wiadomości protokułu Komisji 
yjnej z dnia 7 marca 1932 roku, 

oraz protokułu Zarządu z dnia 12 marca 
roku całkowicie podziela, że zarzuty 

skierowane przeciwko osobie Dyrektora To: 

    
   

wszystko dzieje, co między bajki (i 

to nie zabawnej, włoży każdy czło- 

wiek, mający jaki taki smak, już nie 

to literacki, ale życiowy. 

Żart żartem, ze zgrozą słuchało się 

tej bujdy, nietylko marnej do ostat- 

nich granic. nietylko pozbawionej 

wszelkiego dowcipu, nawet tych po- 
wiedzonek warszawskich, które zwy- 
kle ratują ubóstwo pomysłów stołecz- 

nych autorów, ale niesmacznej, po- 
zbawionej cech prawdopodobieństwa, 

które przecież obowiązują i w farsie... 

Majaczy się poprzez te ględzenia, że 

autor pragnął ukazać odrodzenie na: 

rodu w młodych, którzy łącząc burżu- 

azję z proletarjatem w imię miłości 

i płodności nawracają starych. Ale, 

o jakże niezgrabnem, niedbałem pió- 

rem to zrobione! Ma cherie, to szab- 

lon powtórzenia, Maman i p. Rush 

z Fury słomy Kaweckiego. 

Słyszałam o Siedłeckim w Warsza 

wie takie zdanie: „Jaka publiczność, 

takie sztuki, on pisze z pogardą: byle 

jak i byle co, bo i tak się temu moiło- 

chowi podoba*. Owszem, owszem, 

czemu nie, można z dziedzin dumnego 

natchnienia patrzeć na robaki przy- 

ziemne, ale pogardzając innymi, nie 

należy może zapominać o szacunku 

dla samego siebie? Autor pisząc coś w 

rodzaju tej „Synowej”, nie okazuje 

tego szacunku dla siebie jaki obowią- 

zuje bądź co bądź znanego pisarza. 

Takiemi tandetami nie wolno zaśmie- 

cać literatury. 

Oświadczenie 
Czang-Kai- Szeka. 

NANKIN, 14. 3. (Pat). — Czang- 
Kai-Szek w wywiadzie z koresponden 
tem biura Reutera oświadczył, iż po- 
stanowił przyjąć stanowisko przewod- 
niczącego chińskiej rady wojennej, a 
także wziąć na siebie całkowitą odpo 
wiedzialność za sprawy wojskowe 
Chin. Czang-Kai-Szek zaprzeczył wia- 
domości, jakoby rząd chiński posta- 
nowił wysłać ekspedycję karną do 
Mandżurji. Zdaniem Czang Kai-Szeka. 
zagadnienie państwa Mandżu winna 
być rozwiązane przez Ligę Narodów 
po przyjęciu sprawozdania komisji an 
kietowej. 

Bandyci czy buntownicy? 
LONDYN, 14. 3. (Pat). — Biuro Reuter: 

donosi, iż 500 bandytów czy też buntowni- 
ków zniszczyło, a następnie zajęło miasto 
Erlutuh w Mongolji na obszarze, należący 
do księcia Czai. 

Straty meterjalne 
w Szanghaju. 

MOSKWA, 14. 3. (Pat). — Wiedług pobicż 
nych obliczeń chińskiego urzędu statyst 
nego w czasie walk w Szanghaju znis 
nych zostało 589 sklepów, 584 miesz 
59 fabryk i 204 różnych budynków. Ogólna 
suma strat wynosić ma około półtora mil- 
jarda dolarów. 

Przybycie komisji ankietowej 
L N do Szanghaju. 

SZANGHAJ, 14. 3. (Pat). — Przybyła tu 
komisja ankietowa Łigi Narodów. 
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szopka X-ejį Klasų 
Šalia Krzsowa Zawalna 1 

WRWSETPAERECZ A 

niu sport wileński zawdzięcza swój dzisiej- 
szy dorobek. 

Po kpt. Kawalcu, Wilno traci w osobie 
kpt. Herhołda drugą wybitną siłę organiza- 
cyjną i niestrudzonego działacza na niwie 

sportowej. 
Również w najbliższych dniach opuszcza 

Wilno zasłużony kierownik kursu narciar- 
skiego kpt. Łucki, który swą niezmordowaną 
pracą i fachowemi wiadomościami przyczy- 
nił się do podniesienia poziomu młodego 
narciarstwa wileńskiego. (es). 

NOWI MISTRZOWIE PIĘŚCI Wi POLSCE. 

Ostatni dzień zawodów bokserskich o mi- 

strzostwo Polski dał następujące wyniki: 

Waga musza: Rogalski (Poznań) — Mo- 

czko (Śląsk) zwycięża Rogalski walkowerem 

z powodu ataku sercowego Ślązaka. ы 

Waga kogucia: Poluś (Poznań) — Chro- 

stek (Kraków) bezapelacyjne zwycięstwo od- 

niósł Poluś. 
Waga piórkowa: Rudzki (Śląsk) — Goss 

(Warszawa). Druga i trzecia runda przynosi 

zasłużone zwycięstwo Rudzkiemu. 
Waga lekka: Sipiński (Poznań) — Koło- 

dziej (Lwów). Zwycięstwo Sipińskiego nie 

ulega wątpliwości. Kołodziej kończy mecz 

„groggy“. i na 

Waga półśrednia: Seweryniak (Łódź) — 

(Wiilno). Pierwsza i trzecia runda by- 

) równane, natomiast w drugiej prze- 

ważał Seweryniak uzyskując w ten sposób 

zwycięstwo. 
W wadze średniej Karpiński (Warszawa) 

bije Wesnera (Pomorze). 
Tytuł mistrza wagi półciężkiej zdobył 

Wystrach (Śląsk) zwyciężając Mizerskiego 

(Warszawa). 

W wadze ciężkiej: zaszczytny tytuł m'- 

strza Polski wszechwag zdobył Tomasz Ko- 

narzewski (Łódź), zwyciężająć na punkty 
olbrzyma śląskiego Wockę. 

Omówienie roli bokserów wileńskich na 

mistrzostwach odkładamy do następnego nu- 

   

  

   

  

warzystwa są bezpodstawne i stwierdza, że 

podjęta w „Expressie Wileńskim* kampanja 

prasowa przeciwko Dyrektorowi Czesławowi 

Makowskiemu jest zwykłem oszczerstwem, 

która godzi jednocześnie w dobre imię Orga 

nizacji. 
Rada wyraża oburzenie, że podobne insy- 

nuacje, szarpiące honor i nieposzłakowana 

opinję zasłużonego Dyrektora Towarzystwa 

p. Czesława Makowskiego znalazły miejsce 

na szpaltach „Expressu Wileńskiego" i wzy 

wa opinję społeczną do odpowiedniego ich 

traktowania. 

(—) Zygmunt Ruszezyc, (—) Aleksander 

Sołtan, (—) Antoni Kokociński, (—) Marceli 

Szymankiewicz, (—) Jan Puciata, (—) Reliks 

Zawadzki, (—) Jan Marcin Falewicz, (—) Ale 

ksander Żyliński, (—) Józef Borewski, (—) 

Józef Trzeciak, (—) Zygmunt Bortkiewiez, 

(—) Edward Taurogiński, (—) Henryk Ja- 

sieński, (—) - Bronisław Wędziagolski, —) 

Jutjan Burak, (—) Witold Staniewicz, (—) 

Witold Kwinto, (—) Włodzimierz Cytewicz, 

(—) Leon Niewiarowicz, (—) Władysław Ka- 

miński, (—) Karol Wagner. 

  

Cyż można mówić o grze aktor- 
skiej? Miotają się jak mogą nasi wy- 
borni artyści, wrzaskiem, mimiką, la- 
taniem po scenie i wymachiwaniem 

rąk i nóg słarając się wydobyć coś 

z tej beznadziejności. P. Jasińska po- 

trafiła nawet nadać jakiś sens snobiz- 

mom Ma Cherie, chociaż jaskrawiła 

niepotrzebnie, tak jak i p. iZelińska» 

(mówiła zbyt szybko i zacierała), trzy- 

mała w garści typ ciotki, który się jei 

w drugim akcie rozpraszał we fraze- 

sach powtarzanych z pierwszego i 

wogóle bylejak kleconych przez 

autora. P. Ciecierski Jasia uposażył 

w różne gierki, bo prócz tego 

nic w tej roli papy-hulaki niema. 
P. Wołłejko był godnym panem Ed- 
wardem, maitre d'hotel starej daty. 
p. Kamińska ciskała się w roli syno- 
wej. okraszając to wszystko co jej ka- 
że rola wyplatać swoistym wdziękiem 
ale potykając się o bezmyślność tek- 
stu, gdyż doprawdy od Violi do Jadzi 
droga jest karkołomna. Cacy (p. Do- 
mański) był caca i już. P. Malinow- 
ska swój typ odrobiła wzorowo. 

Dekoracje tej miernoty zrobili 
Ślicznie: pierwszy akt wytworny sa- 

lon, drugi, uroczo pomyślany dancing, 

trzeci, mansarda. kędy, oczywiście! 

gnieździ się miłość i cnota. 
Publiczności było dużo, miejscami 

się śmiała. Kto wie, może to się po- 
doba? Gusta publiczności mają tak 

dużą rozpiętość Hro. 
уе (тг 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Polsko-litewskis konferencje w sprawie 

małego ruchu granicznego. 
Jak nas informują w drugiej poło- 

ego tygodnia na odcinkach 

ki, Ołkieniki, Drus- 

kieniki, Łoździeje i Koltyniany odbę- 

dą się wstępne konferencje graniczne 

plsko-litewskie w sprawie otwarcia L. 

zw. małego ruchu granieznego na gra- 

wie przysz 

graniczny 
        

   

    

niey polsko litewskiej. Również zosta- 
nie omówiona kwestja udzielania prze 
pustek sezonowych rolnikom. Ustalo- 
ne zostaną terminy, na jak długi prze- 
ciąg czasu wydawane będą przepustki. 
instrukcje dla przekraczających itp. 

Nieoczekiwany rezultat śledztwa 
w sarawie głośnego napadu. 

W) „Kurjerze Wileńskim* z dnia 8 mar- 

<a r. b. donosiliśmy © zagadkowym wypadku 

usiłowania etrucia mieszkanki wsi Zdrono- 

wicze w powiecie święciańskim Marji Tom- 

kiewiczowej i jej mułego synka. Jak wyni- 

kało z zeznań Tot iczewej do 

kania jej wtargncio trzech nieznanych żej 

osobników, kiórzy naieti karbołu do mleka, 

steroryzowałi ją i zmusiii do wypicia tru- 

cizny, poczem „poczęstowałi* ią samą tru- 

cizną jej synka, stan którego jest do dziś 

dnia bardzo groźny. 

  

  

   

    

     

     
   

Przeprewadzone dochodzenie polieyjne 
ustaliło, że Temkiewiezowa sama etruła syn 
ka, zaś obawiając się odpowiedzialnošci 
sądowej zmyśliła całą histrję z bandą truci 

. Pozatem ustałono, że Tomkiewiczowa 
jest histeryczką i choruje na manję prześla- 
dowczą. Dlaczego usiłowała oiruć swego 5у- 

na i przy jakich okelieznościach to nasta- 

piło nie jest narazie wiadome. W. tym też 

kierunku prowadzone jest dalsze dochodze- 

nie. (e) 

   

  

    

Czy Sznajder napadł Grynhoica, czy Grynhalc 
Sznajdera? 

©negduj na posterunek polieji w Rako- 

wie zgłosił się mieszkaniec w: pomnianego 

miasteczka Abram Sznajder, który zeznał, 

że w obronie wiasnego życia użył broni pał 

nej przeciwko J. Grynhełcowi i M. Ejdel- 

manowi również mieszkańcom Makowa. 

Według zeznań Sznajdera został on na- 

padnięty na ulicy przez obu wyżej wspom- 

nianych, którzy rzucili się na niego z kija- 

mi i poczęli go niemiłosiernie bić, krzycząc 

przez cały czas „Śmierć prowokatorowi*. 
Widząe, że sytuacja staje się da niego groź- 

  

na, Sznajder wydebył rewolwer i oddał strzał 

otrzegawczy w pewietrze, a gdy to nie po- 

skutkowało, Sznajder strzelił w kierunku 

Grynholea raniące go w nogę. 
W chwilę później na posterunek poli 

cji zgłosił się ranny Grynhole i złożył za- 

meldowanie e tymże wypadku z którego wy- 

nikało, że nie on napadł Sznajdera, lecz 

Sznajder napadł go. Obaj mełdujący złożyli 

zaświadezenia lekarskie o lekkiem uszkodze- 

niu ciała. (e) 

  

Ucieczka z pędzącego pociągu. 
W dniu wczorajszym w pociągu pośpiesz- 

nym Nr. 713 zdążającym z Warszawy do 

Wilna znajdowała się kobieta, która, według 
mniemania śledzących ja agentów polieyj- 

nych, była znaną kemunistką i wysłanniez- 

ką K. P. Z. B. Pasażerka podczas podróży 

<orjentowała się, iż jest Śledzona i ji ž od 

Białegostoku usiłowaija zmylić czujność a- 

gentów i zbiec, lecz to się jej nie udawało. 

Dopiero wpobliżu stacji Leśniki zdołała ona 

  

ucieczki pociąg zatrzymano i przestał 0n 

między słaejami Leśniki a Landwarowem 

przeszło 15 minut. Wszelkie poszukiwania 

za zbiegłą nie dały początkowo żadnego re- 

zułtatu, wobec czego pociąg udał się w dał- 

szą drogę w kierunku Wilna, zaś za zbiegła 

zarządzóno poszukiwania, W tymże dniu o 

godz. 10 rane wpobliżu Landwarowa zatrzy. 

mano podejrzaną kobietę, którą skierowano 

do odnośnych władz celem stwierdzenia jej 

zmylić czujność agentów polieyjnych iz bie- tożsamości. (e) 

Snącego pociągu wyskoczyć. Pa ujawnieniu 
i S a 

Olszew 
pow. święciańskiego. 

Podziękowanie. 

Otrzymujemy następujący list z pro- 
$Ба о zamieszczeni . = 
W| związku z odejściem p. Feliksa Wie- 

Żana ze stanowiska zarządzającego maj. Ol. 
szew, na którem to stanowisku pozostawał 
w przeciągu kilkunastu lat, a za ten czas 
pozyskał nasze szczere sympatje i przywią- 

  

      

zanie, — my mieszkańcy okolicznych wsi, 
zaścianków i folwarków oświadczamy со na- 
stępuje: 

Po powrocie z wojny światowej p. Wie- 

żan zastał nas zrujnowanych materjalnie i 

moralnie, a światłą radą, w zówkami i sta 

raniem oraz zachętą do pracy dźwignął nas 

z apatji i dopomógł do odbudowania na- 
szych gospodarstw i stosunkowo w krótkim 
<zasie doprowadzilišmy je do stanu normal- 

nego Wi następnych latach p. Wieżan zawsze 

był najprzychylniej usposobiony do wszel- 

kich ekonomicznych i kulturalnych poczynań 
WSI. 

Olszew i okoliczne wsie oddalone od han 

dłowego miasteczka o kilkanaście kilomel- 

rów, zawdzięczając staraniom p. Wieżana 

otrzymały agencję pocztową, oraz sklep spo 
żywczy, zaś nasza młodzież wiejska została 
zorganizowana w Zw. Strzelecki, gdzie miała 

godziwe rozrywki co znacznie wpłynęło na 
ukrńcenie się pijaństwa i bójek. 

W: czasie dożywiania dzieci przedszkolnych 

i szkolnych p. Wfieżan jako opiekun spole: 

          

   

   

   

    

    
   

  

czny nie szczędził pracy, a często i w snych 

kosztów w okresie do iania, a przy poga- 

dankach potrafił wła! otuchę w chwiłach 

dla nas najcięższych. Jako radny naszej gm. 

przez nas wybrany, pozyskał też 3 

kolegów radnych i nas wyborców. W. przecią 

gu łat ubiegłych od 1911 (1914—1919 na woj- 

niej do czasu obecnego p. Wieżan był sta- 

łym i zdecydowanym zwolennikiem współ- 

pracy m u ze wsią, na polu ekonomi- 

cznem, społecznem i kulturałnem i osiągnął 

  

   

  

  

to w zupełno 
Wobec powy 

nowi serdeczne pod 

żyteczną dła wieśniaków. 

" Następuią 183 podpisy mieszkańców 0ko- 

licznych wsi. 

Nowe-Święciany. 
Ku czci Ś, p. biskupa Bandurskiego. 

Dnia 10 marca r „b. w godzinie pogrzebu 

ś. p. Biskupa Bandurskiego odbyła się w tu- 

tejszym kościołku Msza Św. za Jego duszę, 

którą odprawił ks. proboszcz Jakowanis. 

> składamy p. Wieża- 
owanie za pracę po- 

    

       

W. czasie nabożeństwa, w którem 

udział oddziały garnizi , władze admin 

cyjne, szkoły i związki społeczne, špiev 

iejscowy chór składający sie czionków 

ze Związku Strzeleckiego i Kolejarzy 

Po odprawieniu modłów przy 

rzęsiście oświetlonym i udekorow 

wkami sosenek, udali się wszyscy do Ognis- 

ka Kolejowego, gdzie staraniem 20 Baonu 

K. O. P. odbyła się Akademja. 

Po krótkiem zagajeniu i dźwiękach hym- 

nu legjonowego „My Pierwsza Brygada" oraz 

wiązanką legjonowych pieśni, przemówił ka- 

pitan 20 Baonu K. O. P. Jan Tatomir. — 

W! swych słowach, łącząc uczucia żołnier- 

skie ze smutkiem całego Narodu, podkreślił 

wielkie zasługi świetlanej historycznej posta- 

ci Ks. Biskupa, Jego Ducha wzniosłego, glę- 

bokiego patrjotyzmu, działalności, poświę- 

cenia i niezmordowanej do końca pracy dla 

dobra Ojczyzny i Polskiego Ludu. 

Na zakończenie orkiestra wojskowa ode- 

grała marsza żałobnego. 

Dokszyce. 
Aresztowanie buchaltera kooperatywy 

„Rolnik w Dokszycach*. 

Z Dzisny donoszą, iż komisja rewizyjna 

ujawniła w banku spółdzielczym „Rolnik 

w Dokszycach nadużycia pieniężne. Stwier- 

dzono, iż buchalter tego banku Wacław Cy- 

bulski zdefraudował pewną sumę gotówki, 

zaś w księgach buehalteryjnych wpisał kil- 

ka fikcyjnych pozycyj pieniężnych. W związ- 
ku z tem Cybulskiego aresztowano i sprawę 
skierowano do sędziego śledczego. (e) 

Arsenał broni palnej 
na strychu domu włościanina. 

Na strychu domu włościanina we wsi 

Mieły gm. wisłockiej Andrzeja Juchniewieza 
podczas rewizji znałeziono kiłka karabinów 

ręcznych, dwa rewolwery oraz amunicję. Ju. 

ehniewicz tłumaczy się, iż nie wiedział nie 

e znajdującej się na strychu broni, którą 

prawdopodobnie pozostawili żełnierze bol- 

szewiecy, którzy zamieszkiwali dem Juch- 

niewicza w czasie inwazji czerwonych wojsk 

. (e) 

Tragiczny wypadek na linii 
kolejowej. 

Onegdaj na linji kolejowej wpobliżu Ka- 
mienna Nowa pociąg osobowy zdążający do 
Suwałk najechał na żołnierza Antoniego Rut 
kowskiego. którego zabił wraz z koniem. 
Na miejsce zjechała komisja śledcza, która 

prowadzi dochodzenie. (e) 

        

   

   

      

  

  

  

  

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nawogródzki „Kurjera Wlieńskiego" mieści się 

* w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94. 
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Miejski 
Kino -Teatr Dźwięk 

w Nowogródku   
zs ZAGŁADA ROSJI 
W rol. głównych: Aleksander Malikow i Natalja Lisienko. 

NASTĘPNY PROGRAM: SZLAKIEM HAŃBY.   
  

Grodno. 
Komunalna Kasa Oszczędności. 

Powiatowa Kasa Oszczędności w Grodnie 

jest jedną z największych i najlepiej prospe- 
rujących instytucyj finansowych na naszych 
ziemiach. Z ogłoszonego niedawno sprawo- 
zdania można wnioskować, że sama instytu- 

cja wzmacnia się z roku na rok, a działal- 
nością swoją może poszczycić się, gdyż po- 
mimo ciężkich czasów kredytem swym obsłu- 
guje coraz szersze masy ludności wiejskiej 
w pierwszym rzędzie i miejskiej w drugim. 
Na 1 stycznia 19238 r, suma wkładów wyno- 
siła zł. 991.401.44, a obrót za rok 1931 wy- 
kazuje kwotę 57.141.658.74 przy bilansie zł. 
3.058.014.33. 

Kredytów w 1931 r. ogółem wydano zł. 

7.881.137.66. Z tego najwięcej pożyczek udzie- 

łono rolnikom, następnie kupcom, rzemieślni 
kom i drobnym przemysłowcom, oraz samo- 

rządom miejskim i powiatowym. 

W kierownictwie kasą zaszły zmiany 0 ty- 
e, że na zastępcę dyrektora zaangażowano 

P. Derszenia, b. kierownika Kasy Stefczyka 

w Grodnie, zaś jego poprzednik przeszedł na 

głównego kasjera czyli na miejsce p. Ram- 

-*Bo. który wyczekuje podobno zakończenia 
* wyjaśnienia zeszłoroczuych nieporozmień. 

Baranowicze. 
Skazanie wywrotoweów. 

Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Ba 

ranowiczach wydał dziś wyrok na 8 miesz- 

kańców powiatu stołpeckiego, oskarżonych z 

art, 102 cz. I. K. K. o przynależenie do K. P. 

Z. B. i działalność wywrotową na niekorzyść 

państwa polskiego. Skazani zostali: Dymitr 

Szczukin, na 6 lat ciężkiego więzienia, Jó- 

zet Zuj — na 5 lat, Jan Dukat, Eljasz Iwa- 

szko, Mikolaj Iwaszko, Mikołaj Popok, Kon 

stanty Machachej i Wincenty Limnik — na 

4 lata ciężkiego więzienia. 
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i OGŁOSZENIE. 
Unieważniam zgubiony wekseł na 

sumę dwieście zł, podpisany przez 

Napoleona Chomicza na zlecenie Boh- 

dana Nowickiego. 
Bohdan Nowicki s. Antoniego, - 

zam w folwarku Janówek, gm. Snów, 
pow. Nieśwież, poczta Swojatycze. 

020400000000000000030000040000000000040000 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 
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Bezcelowa agitacja. 
Pepesowskie wezwanie do strajku na ulicach Wilna. 

T. zw. Okręgowa Komisja Zw. Za- 
wodowych przy ul. Kijowskiej 19, bę 
dąca jak wiadomo agenturą PPSCKW 
dała znów znać o sobie. Wczoraj w 
różnych puktach miasta m. in. na 
gablotkach „„Dziennika Wileńskiego” 
rozlepione zostaly wezwania do „ge- 
neralnego strajku* w dniu 16 marca. 

    
      

  

Kto będzie strajkować, chyba ze- 

cerzy i pracownicy ..Dziennika Wileń 
skiego*, boć przecież wiemy, że Ko- 
misja PPS-owska dawno utraciła 
wpływy w związkach zawodowych i 
poza lokalem i „wodzami* nie nie 
posiada. 

PPS liczy tutaj najwięcej na robo 
tników kolejowych i ńiektóre odłamy 
Zw. Pracowników Użyteczności Pub- 
licznej. lecz, jak się dowiadujemy: te 

grupy również nie zdradzają zamiaru 
strajkowania. 

Zapowiedziany szumnie'strajk: któ 
rego hasło rzuciły władze naczelne 
PPS ma mieć charakter manifestacji 
politycznej z racji projektu reformy 
usiawodawstwa socjalnego. Tu w Wil 
nie hasło to nie da żadnego oddźwię 
ku. Jak się dowiadujemy, przeciwko 
tej manifestacji pepesowskiej zdecy- 
dowaną postawę zajęły robotnicze 
związki zawodowe skupione przy Ra- 
dzie Głównej Zjednoczenia Rob. Zw. 
Zaw. Ziem Połn.-Wsch., mimo, iż w 

łonie tych związków uchwalono zaa- 
pelować do rządu. by opracowując re 
formę ustawodawstwa socjalnego nie 
poddał się sugestji sfer posiadających 
i uwzględnił postulaty mas pracują - 
cych. 

    

Jeszcze nie zdecydowali... 
Jak się 10- 

wych, w pierwszej połowie kwietnia ma za- 

p definitywna decyzja Magistratu w spra- 

wie wyboru typu nowoczesnej jezdni w Wil. 

nie. Obecnie Magistrat zbiera w 

do kalkulacji trwałości i konserw 

czególnych rodzajów jeźdni. W sprawie tej, 

jak wi 

dowiadujemy z kół samorz    

  

dane co 

acji posz- 
      

      

    

domo, rozesłane zostały ankiety do 

ch większych stolic europejs. 

  

wszyst ch. 

Obecnie zac 

Dotychczas odpowiedziały 

r) Stokholmu i kilku 

granicznych. 
Po zgrupowaniu wszystkich opinij, od- 

dzenie Magistratu wiłeńskie- 

ają napływać odpowiedzi. 

Magistraty: Pa- 

innych miast za- 

   
  

  

będzie     posi 

go, na którem powzięta zostanie ostateczna 

decyzja. Wł kołach miejskich przeważa po- 

gląd, że najbradziej odpowiednią dla Wilna 

jeźdnią jest asfalt. Poważnie brana pod u- 

wagę jest również kostka kamienna i kostka 

drzewna. Z tego też względu najprawdopo- 

dobniej Wilno otrzyma mieszany typ jeźdni. 

Najwięcej jednak ulic, jak sądzą czynniki 

fachowe, zostanie wylanych asfaltem. 

  

  

    
  

  

Ze swej strony wyrażamy tylko życzenie. 

by sprawa ta znalazła jak najsz e roz- 

wiązanie. Kwestja ła jest tem bardziej aktu 

alna, że pozwoli zatrudnić na robotach tych 

ilość bezrobotnych. 

     

większą 

Daisze dochodzenie w Sprawie 
Kradzieży złota. 

Aresztowanie konduktora kolejowego. 
W „Kurjerze Wileńskim* donosiliśmy już 

o zagadkowej kradzieży transportu złota 
przesłanego przez grupę kupe wileńskich 
w zwyczajnej paczee bagażowej z Warsza- 
wy do Wilna. Przeprowadzone w tej sprawie 
dochodzenie nie deprowadziło narazie do 
wzkrycia skradzionego złota, wynoszącego 
jak się to obeenie wyjaśniło, 4.100 rubli ro- 
syjskich w złocie. 2 

Ustalono, že paezka przeslana zostala do 
Wilna przez poszkodowanych za pośrednie- 
twem jednego z biur ekspedycyjnych w Wil- 
nie. W wyniku dochodzenia zatrzymany 20- 

  

stał kondukter kolejowy Żejmo, który twier- 
dzi, że do kradzieży nie przyczynił się, acz- 
kołwiek poszlaki przeciwko niemu są bar- 
dzo poważne. 

Żejmo pozostaje narazie w areszcie peli- 

€yjnym. 
Jednocześnie dowiadujemy się, że jeden 

z poszkodowanych wyjechał specjalnie do 
Warszawy, w celu przeprowadzenia docho- 
dzenia pa miejscu, gdyż wyłaniają się pew- 
ne fakty wskazujące na te, że zuchwała kra. 

dzież mogła być również popełniona w War- 
szawie. Je) 

Zuchwałe okradzenie 
zaplombowanego wagonu. 

Nie minęły jeszeze echa zagadkowej kra- 
dzieży transportu złota z paczki bagażowej 
na szlaku Warszawa— Wilno, jak policja wi- 
leńska zazałarmewana została w dn. wezoraj- 
szym nowym wypadkiem kradzieży, tym ra- 
zem na terenie dworca osobowego. Okazało 
się, że ubiegłej nocy nieujawnieni narazie 
sprawcy zerwawszy plomby przedostali się 
do wagonu towarowego skąd skradli dwie 

paczki towarów jedwabnych ogółnej warto- 
Ści ponad 700 złotych. 

W. związku z tą kradzieżą policja wileń- 
ska przeprowadziła w mieście szereg rewizyj 
w podejrzanych spelunkach ztopiziejskieh, 

przyczem kilku osobników zatrzymano. 

Skradzionego jedwabiu dotychczas nie od- 
naleziono, Dalsze dochedzenie w toku. (e) 

Para pończoch zamiast sznura. 
Niezwykły rodzaj samobójstwa. 

Wczoraj wieczorem w skwerku im. Elizy 
Orzeszkowej miał miejsce następujący ory- 
ginalny zamach samobójczy. Przechodzący 

   

Skwerem w godzinach wieczornych p. Jan 
Lesiecki zamieszkały przy ul. Zaniemeńskiej 
zauważył w ciemnym kącie skweru niezwy- 
kle wpółzgiętą postać kobiecą, wiszącą na 
powrozie przymocowanym do oparcia ławki. 

P. Lisiecki pośpieszył wiszącej z natych- 
miastewą pomocą i zdjął dającą jeszcze słabe 
oznaki życia. Zawezwane pogotowie ratun- 
kowe przewiozło ją de szpitala Sawicz. 

Okazało się, że jest to niejaka Stanisła- 

wa Gibisówna, pochodząca z jednej # оКо- 
licznych wsi. Gobisówna przybyła do Wilna 
w nadziei otrzymania w mieście jakiejkoł- 
wiek pracy, lecz po kilkudniowych darem- 
nych poszukiwaniach Gobisówna zrozpaczo- 
na i głodna postanowiła targnąć się na swo- 
je życie. Nie posiadając pieniędzy na kupno 
trucizny desperatka przyszła do skwerku im. 
El. Orzeszkowej i zdjąwszy na mrezie poń- 
czochy skonstruowała z nich stryczek, który 
przymocowała do poręczy ławki i zgiąwszy 
pod sobą kolana, powiesiła się. Na szezę: 
Ście uratował ją przypadkowy przechdozeń. 

EET" rr 72 M": ==" ЕС 

Proces o krociowe nadużycia 
na szkodę K. i J. Przeździeckich. 

(Pierwszy dzień rozprawy). 
Sensacyjny proces o nadużyciach, jakich 

mieli się dopuścić na szkodę właścicieli dóbr 
woropajewskich Konstantego i postawskich 

a hr. Przeździeckich generalny plenipo- 
tent i administrator tych majątków Aleksan- 
dr Whrdenski i nadlešniczy lasów Aleksan- 
der Chocianowicz od wczoraj wszedł na wo- 

kandę sądu apelacyjnego. 

Jak wiadomo, sprawa ta toczyła się przed 
kilku mi ami przed sądem okręgowym, a 
w wyniku kilkudniowej rozprawy, obaj pod- 
sądni zostali uniewinnieni. 

Wskutek jednak skargi urzędu prokura- 
torskiego. sprawa przeszła do sądu apel.. 
gdzie zgodnie z procedurą karną, przeprowa 
dzany jest ponownie cały przewód sądowy. 

Rozprawie przewodniczy wice-prezes p. 
Wł. Dmochowski, przy udziale p. p. sę- 
dziów: Jodziewicza i Małusewicza. 

Oskarżenie wnosi wice-prokurator p. J. 
Parczewski. 

Na ławie oskarżonych zasiedli obaj pod- 
sądni. 

Z powodztwem cywilnem o zwrot częś- 

ciowych strat i kosztów poniesionych w 

związku z ujawnieniem nadużyć, wystąpił 

hr. Konstanty Przeżdziecki i jego pełnomo- 
cnik adw. Kulikowski. 

W. obronie osk. p. Wardeńskiego  wy- 

stąpił w zastępstwie adw. Petrasewicza apl. 

adw. Iżycki, zaś ze strony osk. p. Chociano- 

wicza zgłosili się adw. Szurlej i Andrejew. 

Sprawę referował p. sędzia Jodziewicz. 

    

        

Akt oskarżenia zarzuca: osk. Wardeńskie- 

mu: 1) przywłaszczenie z sum uzyskanych 

z administrowania dobrami woropajewskie- 
mu 669.325 zł. 38 gr. 2) przywłaszczenie 
55.389 zł. 30 gr. z sum osiągniętych z admi- 
nistrowania dobrami postawskiemi i 3) stał- 
szowanie dwóch pokwitowań z doręczenia 
pienędzy, zaś osk. Chocianowcizowi tenże 
akt inkryminuje przywłaszczenie 52.457 zł. 
85 gr. z sum osiągniętych ze sprzedaży lasu. 

parcelacji gruntów oraz likwidacji służebno- 
ści w dobrach woropajewskich. 

Po zreferowaniu całokształtu sprawy i 
przebiegu procesu w pierwszej instacji, prze 
wodniczący kolejno udzielił głosu podsąd- 

nym, którzy nie przyznając się do winy. zło 

żyli obszerne wyjaśnienia. 

Z pośród wezwanych na pierwszy dzień 
porcesu świadków, pierwszy staje przed 

jerką poszkodowany Konstanty hr. Przeź- 

dziecki, który odpowiadając na pytania, 

stwierdza fakt przywłaszczenia sum podej 

mowanych przez Wardeńskiego i nieujaw- 
nianie wpływów w księgach, oraz zarzuca, 

iż podrobił on kwit Zingera, przerabiając 
8000 na 86000 zł. Świadek oświadcza, że War 

deński utrzymywał go w błędzie, gdyż zna- 
czne wpływy ze sprzedaży ziemi i lasu nie 

  

   

   

   deńskiego, jakoby polecił roz- 
y: te wpływy. chcąc uchylić 

się od zapłacenia podatku. 

Dalej świadek szczegółowo opisuje w jaki 
sposób wykrył nadużycia Chocianowicza na 
którego malwers zwrócili uwagę dwaj 

oficjaliści majątku. W czasie prowadzonego 
dochodzenia Chocianowicz zmieniał ciągłe 
wyjaśnienia, lecz fakty nadużyć zostały usta 
lone. 

W ciągu dalszego posiedzenia sąd zbadał 

trzech innych świadków. 

  

    

Świadek Józef Łapyr Wńiszniewski, za- 
wiadowca stacji Woropajewo mówi o wy- 
stawnym trybie życia jaki wiódł Wardeński. 
Chocianowicz, kiedy obejmował posadę nad 
leśniczego przywiózł ze sobą 2 walizki, a 
gdy wyjeżdżał po skompromitowaniu go wy 
wiózł cały wagon rzeczy oraz posiadał zna- 
czny inwentarz. 

Świadek Stefan Rudziński, urzędnik Ban- 
ku Spółek Zarobkowych zeznaje, że Chocia 
nowiczowie mieli własny rachunek w banku 
i od końca 1927 roku do lutego 1930 roku 
posiadali 11.133 dolary. Jednakże po ujaw- 
nieniu naduż sumy ie zostały pośpiesznie 
wycofane, tak że na 10 listopada 1930 roku 
pozostało saldo zaledwie w kwocie 822 dola- 
TÓW. 

Na tem 
схопо, 

Na dzień dzisiejszy wezwana jest nastę- 
pna grupa świadków w liczbie 15. 

Inni świadkowie oraz czterej biegli prze 
słuchani będą w ciągu dwu następnych dni, 
poczem otwarta zostanie rozprawa stron. 

Ka-er. 

RES KEN 

List do Redakcji. 
Wielee Szan. Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę, wobec ukazania się w 
„Kurjerze Wileńskim* wzmianki pod tytu- 
łem „Conajmniej nielakt*, o zamieszczenie 
w Pańskiem Poczytnem Piśmie poniższego 
wypaśnienia: Sekcja literacka Szopki, opra: 
cowując tekst słów nieodżałowanej pamięci 
Ks. Biskupa Bandurskiego nie przypuszcza- 
ła, by stan zdrowia był tak niedobry. Tekst 
był bardzo krótki i od 7-go oczywiście 
całkowicie opu: ny. a przez dwa dni 
żałoby przedsiaw Szopki były zawieszo- 
ne, omyłkowo tylko ogłoszenia ukazały się 
w prasie, albowiem je w porę nie wycofano. 

Pozostaje z szacunkiem 

$. Zagórski 
Kierownik Szopki. 

     

  

   

  

    

  

posiedzenie wczorajsze zakoń- 

  

   

  

    

  

KRONIKA 
  

  

| Dziś: Klemensa. 

| Wtorek | Jutro: Eufrozyny. 

5 |, | и | (Wschód słońca — g. 5 m. 38 
| Marzec | Zachód |. — к 17 т 19 

Suosirzežanis Zaki: du Moiesreisx!! U, 8. B. 

w Wilnie z dnia 14 HI — 1832 reta 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 754 

Temperatura średzia — 3° С. 

- sajwy$sza; -|- |? C 

. majmiższa: — 10° С. 

Opad: | 

Wiatr: połudn. 

Tendencja: silny spadek. 

Uwrigi: śnieg, wietrzno. 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ. 

— Nabożeństwo za duszę š. p. Józefa 
Montwiłła. Wi piątek nadchodzący 18 b. m. 
o godz. 9 i pół w Bazylice Metropolitalnej 
jako w wigilję dnia śmierei Józefa Monwiłła 
wielkiego działacza społecznego i niezrów- 
nanego filantropa odbędzie się nabożeństwo 
na które zaprasza Zarząd Tow. popierania 
pracy społecznej. 

    

OSOBISTA 
— Prezes Wiileńskiej Dyrekcji Poczt i Te- 

legratów p. inż. Karol Żuchowicz wyjeżdża 
w dniu 10 lutego r. b. w sprawach służbo- 
wych do Wfłarszawy. 

Kierownictwo Dyrekcji na czas służbowej 
nieobecności p. prezesa Żuchowi obej 
muje w zastępstwie naczelnik wydziału p. 
inż. Miec aw 

    

    

MIEJSKA. 
— Budżetowe kłopoty Magistratu. W naj- 

bliższych dniach Magistrat przystąpi do po- 
nownego przejrzenia budżetu na rok 1932-33 
gdyż, jak obecnie się wyjaśniło, nowsopra- 
сожапу projekt preliminarza budżetowego 
jest nierealny i zachodzi potrzeba poczynie- 
nia szeregu dalszych bardzo poważnych re- 
dukcyj. W związku z powyższem należy li- 
czyć się z tem, że nowy budżet miasta nie 
zostanie przez Radę Miejską uchwalony na 
czas i znowu wejdzie w życie z opóźnieniem 

po posiedzeniach Magistratu projekt 
żetu skierowany zostanie na posiedzenia 

Komisji Finansowej, co zajmie sporo czasu 
— W. dowodach osobistych muszą być 

imiona prawidłowe. Zdarza się często, że 
petenci zgłaszający do biura meldunko- 
wego przed agi, w których imio- 
na wypisane s ciśle według metryk 
Należy przytoc orzeczenie Sądu Najw 
szego, z którego wynika, że winni ukrycia 

imienia lub nazw w aktach prywałno- 
prawnych podlega ze grzywny. To też 
chęć ukrycia właściwego brzmienia imion 
może spowodować protokół. sprawę sądo- 
wą i słuszne ukaranie. W: wypadku, jeśli za- 
pis w wyciągu meldunkowym nie odpowia- 
da dokumentom podstawowym, należy zgło- 
sić się do rządcy domu w celu uzgodnienia 
zapisu. Poprawka w wyciągu i książce mel- 
dunkowćj dokonywana jest przez biuro met 
dunkowe na podstawie przedstawionego do- 
kumcńtu, przyczem żadne opłaty, za takie 
czynności nie będą pobierane. 

LITERACKA. 
— 154 Środa Literacka w dniu jutrzej- 

szym poświęcona będzie Szwecji. Pani Wan- 
da Pomian, działaczka polska stale mieszka- 
jąca w Szwecji, opowie swe wrażenia 7 аК- 
cji propagandy kultury polskiej w tym kraju 
oraz mówić będzie o Lapończykach; w szcze- 
gólności nakreśli sylwetkę ciekawego pisa- 
rza lapońskiego, który mimo talentu literac- 
kiego nie zarzucił koczowniczego trybu ży- 
cia. 

  

  

  

   

  

   
    

    

       

   
     

   

Początek o godz. 8.30 wiecz. Wstęp dla 
sympatyków i członków. Wprowadzeni przez 
nich goście płacą 2 zł. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
-— Zarząd Koła Prawników St. USB. ni- 

niejszem zawiadamia, że dziś o godzi 20 
odbędzie się zebranie Sekcji Naukowo-Ba- 
dawczej z referatem kol. Wiłołda Krasow- 
skiego p. t. Istota Solidaryzmu Zawodowego 
Wstęp wolny. 

  

SPRAWY SZKOLNE. 
— Pan Kurator Szelągowski wśród mło- 

zieży żydowskiej. W ubiegią 
doroczny wieczór reprezentacyjny 

gimnazjum  — Towarzystwa 
gów w Wilnie, urządzony staraniem samo- 
rządu młodzieży w salach Klubu Przemysło- 
wo-Handlowego. Wieczór zaszczycił swą 0: 
becnością p. Kurator Kazimierz Szelągowski 
oraz Włzytator zakładu p. Antoni -Milikont- 
Narwoysz. 

Otwierając wieczór, przywitał  przyby- 
łych gości dyrektor gimnazjum p. Dr. Adolf 
Hirschberg, wyrażając radość z powodu za- 
szczycenia zakładu, grona nauczycielskiego 

przez najwyższego przedstawicie- 
la magistratury szkolnej na Ziemach Półnoe- 
no-Wschodnich oraz przekonanie, że fakt 
ten zapisze się głęboko we wspomnieniach 
młodzieży i da wszystkim czynnikom, sku- 
pionym około szkoły, pobudkę do dalszej 
pracy. 

Na program wieczoru złożyły się utwór 
Brzezińskiego na fortepianie, inscenizaocja 
„Ody do młodości* Mickiewi według ukła 
du Z. Nożyńskiej i F. Chilewskiej oraz trzy- 
aktowa sztuka O. Dymowa p. l. „Piewca 
własnej niedoli 

Punkty sceniczne prog. 
artysia teatru p. Jakób 

    

       

    

  

    
  

  

mu reżyserował 

lie. 

WOJSKOWA. 
— Weielenie do szeregów artylerzystów. 

Przed kilku dniami zostali wcieleni do szere- 

gów poborowi rocznika 1910-go zakwalifiko- 

wani podczas ostatniego pogoru do artyle- 

rj. W pczątkach kwietnia nastąpi wcielenie 
piechurów tegoż rocznika 

Karty powołania rozsyła referat wojsko- 
wy Magistratu. 

— Dodatkowe posiedzenie Komisji Pobo- 
rowej. Jutro dnia 16 lutego odbędzie się 
przedostatnie, przed poborem rocznika 1911 
posiedzenie dodatkowej Komisji Poborowej. 
Wszyscy mężczyźni, którzy z jakichkolwiek 
względów we właściwym czasie nie uregu- 
lowali swego stosunku do wojska winni ta 
jutro uczynić. Posiedzenie odbędzie się w ło 
kalu przy ul. Bazyljańskiej Nr. 2. Komisja 
urzędować będzie od godz. 8-ej rano. 

Takie posiedzenie odbędzie się pozatem 

w dniu 20 kwietnia, poczem sastąpi dłuższa 

przerwa i nie jest jeszcze ustalone czy w 

roku bieżącym dalsze Komisje dodatkowe 

dojdą do skutku. 

   

  

Z KOLEI. 

— Prace nad odświeżaniem torów kolejo 

wych. W! związku z ostatniemi opadami śnie 

żnemi na kolei potworzyły się zaspy Śnież- 

ne. Na terenie Wileńskiej Dyrekcji + 10 

pracują pługi odśnieżąjące, dzięki czemu ko- 

munikacja odbywa się normalnie. 

Z POCZTY. 
KOMUNIKATY DYREKCJI P. i T. 

— W ruchu telegraficznym między Pol- 

ską i Z. S. R. R. wprowadzono telegramy li- 

stowe „L T“. Opłala od wyrazu takiego tele- 
gramu wynosi 17 cent., najmniej jednak za 
telegram 4 fr. 25 cent. Tekst telegramu li- 
stowego winien być pisany w języku jawnym 

— W ruchu telefonicznym między Pol- 
ską a Niemcami wprowadzono rozmówy u- 
bonowane, t. przeprowadzane codziennie 
także w godzinach silnego ruchu od 8-ej do 
1 ба rozmowy łakie pobiera się nastę- 

opłat 

  

    

  

  

  

   

      

  

pujące 

    

a) od godz. -ej do 1i-ej i od 13-ej do 
19 — pojedynczą opłatę normalną: 

b) od godz. 1i-ej do 13-ej — podwójna 
opłatę normalną. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Posiedzenie naukowe WiłŁ T-wa Gi- 

nekologicznego odbędzie się we czwartek dn. 
17 b. m. o godz. 20 w lokalu Kliniki Po- 
tožn.-Ginekolog, U. S. B. (ul. Bogusławska 
c, z następującym porządkiem dzien- 

    

1) Pokazy chorych i preparatów. 
   ‚ 2) Dr. R. Łuczyński —- Historja położ- 

nietwa. 

3) Dr. E. Sedlis — Wpływ cyklu miesią- 

  

czkowego na przebieg operacji. 
4) Wolne wnioski. 
—_ Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. x 

Naukowe odbędzie się we środę 
1932 r. o godz. 20-ej w sali 

ul. Zamkowej Nr. 24 z nastę- 
rządkiem dziennym: 

1) Odczytanie protokółu ostatniego posie- 
dzenia. 

2 Dr Ww. Krotow (z I Kliniki Wewnętrz- 
nej) W sprawie rozpoznania zapałenia 0p- 
łuenej śródpiersiowej. 

3) Prof. Dr. S. Schilling-Siengalewicz — 
O grupach krwi i ich znaczeniu dła nauk 
lekarskich. 

   
   

  

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
| Rozwiązany wiece Bundu. W dn. wczo- 

rajszym w Małej Sali Miejskiej, Bund zwo- 
łał wiec w sprawie ogłoszenia na dzień 16 

b. a. strajku protestacyjnego. Ponieważ 6r- 
ganizatorzy Bundu nie“ mieli pozwolenia 
wiec został rozwiązany. 

3 Stowarzyszenie studentów Żydów nie 
może wybrać nowych władz. Zapowiedziane 
na niedzielę 18 b. m. ogólne zebranie Sto- 
warzyszenia Studentów Żydów nie doszło po 
raz trzeci do skutku. 

: Przed ma jącem się odbyć zebraniem prof. 
Wróblewski zwołał konferencję przedstawi- 
cieli 5 frakcji studenckich celem przepro- 
wadzenia narad nad sprawami wyborczemi. 
Kurator zaproponował przedstawiciełom wy- 
delegowanie po jednym przedstawicielu każ- 

dej frakcji do zarządu, zaś gdyby propozy- 
cja ta nie została przyjęta zarząd zostałby 
utworzony przez nominację. Ponieważ i tę 
propozy: delegaci odrzucili wobec tego 
przypuszczać należy, iż kurator mianuje ko-. 
misarza. 

  

  

  

RÓŻNE. 
„— Rezolucje wiecu lokatorów. W nie- 

dzielę w sali Konserwalorjum zwołany zo. 
stał wielki wiec przez Związek Lokatorów 
m. Wilna. Na wiecu uchwalono rezolucję, 
domagającą się obniżenia o 35 proc. dotych- 
czasowego komornego, wstrzymanie eksmi- 
sji aż do przejścia kryzysu i unieważnienie 
usławy z 1924 roku. 

оке Tempera mutantur. W. związku z prze 
żywanym kryzysem i ogólną zniżką cen na 
produkty pierwszej potrzeby, należy pod- 
kreślić z uznaniem obniżenie cenników w 
wiełu restauracjach wileńskich. 
,, Zaznaczyć należy, że nawet w restaurac- 
jch reprezentacyjnych słynących z arysto- 
kratycznej publiczności i słonych cen — znak 
czasu wywarł swoje piętno. U Georgesa nap. 
spotykamy zwykłą szarą publiczność w 
biurowej odzieży — rozkoszującą się nap- 
rawdę doborową muzyką i płacącą ceny za 
obiady i przystawki niższe niż w restaurac 
jach drugo a nawet trzeciorzędnych a tem- 
bardziej tańszych od cen t. zw. obiady do 
mowe. Przyszedł czas że szara brać urzędni. 
cza korzysta z wyborowego jadłopisu, mu- 

zy: wygody, i komfartu płacąc to samo co 
aw ' zapowietrzonych brudnych zaka 
ch, jedząc pokarmy stęchłe i niezbyt 

higjenicznie przyrządzone, в 

  

    

     

  

   
   

RADJO 
WTOREK. ł5 MARCA 1932 ROKU. 

sgnał czasu. 14,10: Program dzien 
Włoska muzyka operowa (płyty). 

1 Kom. Odczyt dła maturzystów 
i aud. dla 16.40: Codzienny odcinek 
powiešciow: .50: Przeboje kabaretowe (pły 

у Rola podświadomości u człowie- 
5 Popul. koncert symi. 

go Aeuroklubu. 19.00: 
Przegląd litewski, 0: Pogadanka radjo- 
techniczna. 19.40: Program na środę. 19.45: 
Prasowy dziennik radjowy. 20.00: „Przygoda 
narciarska” — felj. 20.15: Audycja węgierska 

Skrzynka techniczna. 22.10: Koncert 
y. 22.40: Kom. i muzyka taneczna 

ŚRODA, dnia 16 MARCA 1932 RORU. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzi 
ny. 14.15: Muzyka rosyjska (pł й 
Kom. 15.25: Odczyt dla matyrzystów. 
Muzyka z płyt. 16.15: Komunikat sportowy. 
16.20: „Wśród książek”, 16.40: Codzienny od 
cinek powieściowy. 16.55: Lekcja angielski 
go. 17.10: „Zachowawczość w p 
odczyt, 17.35: Koncert popularny. 
cytacje utworów. 18.20: Muzy ‚ р!у!. 18.30 

dnia 

  

   

      
          

   

   
    

  

   

   

  

    

  

   

   

  

    
   

    

  

Komunikat Związku  Młod Polskiej. 
19,00: Przegląd prasy litews 19.15: Mu- 

  

zyka z płyt. 19.20: Przechadzki po mieście. 
19.30: Komunikat sportowy. 19.35: „Ratujmy 
dzieci* — pogad. 19.40: Program na czwar- 
tek i rozm. 19.45: Prasowy dziennik radjo- 
wy. 20.00: Felj. : Muzyka 
lekka. 21,10: Kwadrans li i. 21.25: 
wory fortep. na 4 ręce. 21.55: Recital skrzy- 

Kom. 22.45: Fragmenty z Szo- 
. 28.00: Spacer detekiorowy po 

    

  

  

       

   
Europie 

NOWINKI RADJOWE. 
PIEŚŃ О SOKOLE. 

W, dzisiejszym koncercie symfonicznym 
pod dyrekcją Grzegorza Fitelberga weźmie 
udział świetny kompozytor Pantscho Wła- 
digerow, który odegra własny koncert o zde- 
cydowanie modernistycznej linji konstrukeyj- 
nej. Ponadto w programie „Pieśń o sokole” 
Fitelberga, poemat symfoniczny osnuty na 
tle utworu Maksyma Gorkiego (godz. 17.35). 

NIECO HUMORU. 
: O godz. 21.00 odezytana zostanie przed 

mikrofonem humoreska dobrze znanego Wi- 
leńskim czytelnikom literata Juljusza Wirs- 
skiego p. t. „Gzyms“. 

Z DZIEDZINY PSYCHOANALIZY. 

Ciekawe zagadnienia z dziedziny psycho- 

logji poruszy w swoim odczycie, transmito- 

wanym zKrakowa, dr. Tadeusz Frąckowski. 

Prelegenti omówi rolę podświadomości u 

człowieka, oświetlając te czynniki życia psy- 

chicznego, które nieraz wywołują stany cho- 

robliwe (godz. 17.10). 

     



4 

TEATR | MUZYKA 
— Reeltul fortepianowy Mikołaja Orłowa. 

W: nadchodzącą niedzielę dnia 21 marca r. b. 
odbędzie się w sali konserwatorjum (Wiel- 
ka 47) Recital fortepianowy Mikołaja Orło- 
wa. Przedsprzedaż biletów od wtorku dn. 
15 b. m. w Biurze „Orbis” — Mickiewicza 

zamknięt 

służbowe, 
tordze” nieco iż: 

  

   

  

Nr. tla. 

KINA I FILMY toz, slor: 
AH ———— mskiej, 

„CZTERECH Z LEGJI* 

(Hollywood). Pozatem 

Legji — Cudzoziemskiej, oczywiście. Od 
czasu Świetnego filmu „Beau Geste“, z przed najųc. 
kiłku lat, francuski Legjon Ftrangere w € 

  

   

z tej gromady 
głównie dobrych istotnie żołnierzy, ale to © 
wiele za mało jeszcze dla gloryfikowania. 

tam dużo momentów 
przykro dźwięczących, od głównego poczy- 

Trudno sobie wyobrazić, aby przy 
m patrjotyzmie francuskim, potomek ro- 

  

przyczyną owej idyłiczności w tych fabry- 
katach amerykańskich spekulantów jest cheć 
zachowania francuskiego rynku filmowego, 
który dla „Beau Geste* i podobnych mu był 

        

   

ie bujdy „z powietrza 
tak powiem, w tej „ka- 

jszego typu, nie są wpraw- 
dzie idyliczne, ale też i znacznie odbiegają 
od istotnego stanu rzeczy. Fiłm ten, to apo 

acja osławibnej legji Cudzo- 
straceńców 

dziny o „starych tradycjach rycerski 

  

bardzo 

  

  

  

cią zaobserwuje. 

stąd 

wielbiciel 

(bo już zaczynały wychodzić z mody), „de- 
moniczna”, zmysłowa i bardzo zdolna. Wa- 
runki bardzo ciekawe. 

Reżyserja ogółem biorąc niezła, 
kadzają tylko pewne dy: 
niedociągnięcia, które 

lle jest prawdy w wyrażeniu: 
„łzy krokodyle"? 

Od wielu, wiełu lat przyjęło się wyraże- 
nie „łzy krokodyle*. którego sens polegać 
miał na tem, iż krokodyle jakoby wyle 
strumienie łez bez powodu, 
człowiek wylewa łzy tylko z racji b 
zycznego lub psychicznego. Zoologowie po- 
wątpiewali oddawna o słuszności tego afo- 
ryzmu literackiego, ale oto zna 

  

W_IE E Ń 8 £ 1 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
POŚCIG ZA KOMUNISTĄ NA ULICY 

NIEMIECKIEJ. 

Wezoraj wieczorem przechodzący ulieą 
Niemiecką sierżant, zauważył jakiegoś osob- 
nika, który usiłował rozrzucić na chodniku 
ulotki. Gdy sierżant począł zbliżać się do 
niego z zamiarem ujęcia, ten wmig zorjento- 
wał się w groźnej sytuacji i zaczął szybka 
uciekać usiłując ukryć się w jednym z do- 
mów przy uł. Jatkowej. Jednakże sierżant 
ścigał go w dalszym ciągu grożąc, że zrobi 

tk z broni, jeżeli dobrowolnie nie podda 

    

     
   
    

   
   

    

gdy 
u fi- 

wó 

  

czas 

  

Po dłuższym pościgu udało się sierżanto- 
wi zatrzymać uciekającego i oddać w ręce 
polieji. Podczas rewizji osobistej znaleziono 
przy nim znaczną ilość ulotek komunistycz- 

  

  

  lazł się nieu- 
dr. 

ROZDZIOBAŁY GO WRONY. 

Markiewicz Stanisław  (Archanielska 4), 
przechodząc przez niezabudowany płac przy 
zaułku Kościelnym, znalazł trupa noworodka 
zmasakrowanego przez wrony, skutkiem czego 
nie zdołano narazie us płci i wieku. 
'Trupa przesłano do kostnicy Św. Jakóba. 

DZIECKO OFIARĄ PIJANEJ MATKI. 

W niedzielę Piotrowska Anna (Subocz 11), 
anie nietrzeźwym zjeżdżała sanecz 

kami z góry na ulicy Jeziory m synem 
5-ietnim Leonem, W pewnej chwili 

najechały na słup telegraficzny. Od silnego 
uderzenia syn jej Leon złamał prawą nogę 

i doznał ogólnego potłuczenia ciała. Pogotowie 
po udzieleniu pierwszej pomocy odwiozło ran- 
nego chłopca do kliniki dziecięcej na Anto- 
kolu. 

  

   

      

      

    

    

  

KRADZIEŻE. 

aneczki | 

№ 61 (2303 

znaleziono podezas rewizji u Razgunasa Stu 
nislawa (J. Klaczki 4) i: Soroko Piotra (Wzgó 
rze 3), ktėrzy dokanali tej kradzieży, i zwró 
cono poszkodowanemu. Złodzief zatrzymano, 

Michniewiczowi Antoniemu (Krółew 
skradziono buciki męskie i łyżwy łącz- ski 5) 

  

nej wart. 90 zł. z niezamknięte 
parku       Żeligowskiego. Sprawc« y L 

1iskiego Aleksandra 'opowska 26 
no ze skradzionemi rzeczami. 

— Z niezamkniętego pokoju hotełu przy 
ul. Niemieckiej 1 skradziono gotówką 1010 zł. 

5 rubli rosyjskich w złocie, dwa złote pieri 
cionki, zegarek ;ski i inne drobne rzecz 

} je wartości. Sprawczynię 
rtowiez Scholastykę, bez 

zamieszkania, zatrzymane. Zn 
leziono przy niej jedynie część skradzionyciu 
rzeczy. 

  

   

     

   

      

  

Algierze i Marokku, jest modna, jako temat straszony prawdy, L'ndsay, 

  

nych. Zatrzymanego osadzone pod kłuczem.     filmowy. Widzieliśmy już tego całą furę al- 
bo tak lepszych, jak „Marokko* z Marleną 
Dietrich, Sternberga, ałbo gorszych, których 
już nie będę wymieniał, bo jest ich zbyt du- 
żo. Zasadniczo są to historyjki bardzo 2 
rykańskie. Poza wspomnianym, pierws 
„Beau -Geste", który jest skomponowany wy- 
jątkowo uczciwie, przedstawia jący а 

lą artystyczną i merytoryczną obraz 
więcej rzeczywisty, nietylko bohater- 
le i dość strony życia w tej, 
ps „legion canaille“, 

reszta. to prze : yć dowolne warj 
<je na ten sam temat, w barwach tak różo- 
wych, że ta „legion. canaile* wygląda w 
nich miły raj męstwa, braterstwa, ń 
stwa, a stoshunki szeregowcó 
władzami są tak przyjacielskie, że 

sztą p 

  

   zbrojenie ich i 
przywiązania do 

       

  

      

  

  

  

ne pozory 
z przywiązanieni 

  

   

    

      

      

jest ten ka 
    

  

daje nie jak katorga, za którą można Śmia- liczne postacie 
ło uznać te formacje, dokąd zbiegają prze-  ryzacja, mimik 
stępcy i różni inni ńcy z całego y 

  

by ten człowiek puścił się na t 
ne- organizowanie Arabów przeciw 

ku do kompanji jest dobry 
ale kłóci się z nim ta oczyw 
że nawet ów późni : 

prawdziwości 

szywy, bo z mylnego wywiedziony założenia. 

w doskonałe typy, a nawet kreacje. Świetny 

ołnierskie i t. d. Charakte- 

  

wykonawców bardzo dobre. Jedyna kobieta 

który na łamach lekarskiego tygodnika 
Lancet* opisał wyniki swoich doświadczeń z 
krokodylami. Uzbrojony w płyn, skłz y 
się z soku cebulowego i roztworu soli, 
rego działaniu nie moga oprz 
dr. Lindsay próbował zmus 
płaczu. Próżne były jego wy : pomima 
nacierania oczu ym płynem, krokodyle 
nie uroniły ani jednej łzy. Legenda o łzach 
krokodylich powstała, jak twierdzi zatem dr. 
Lind: stąd, iż przebywające przeważnie w 
wodzie jaszczury ocie i 

    

          

Francji. 
ćwiczenie etc. Sam motyw 
oddziału, w danym wypad- 

prawdziwy, 
a zapada tak, 

opatrzony w liez- 
konflikt zdrady 

do pułku, jest w istocie fał 

    

   

  

     
   

  

  

     
       

    

    
      

    

   Moriconi, d-ca kompanji 

a przedewszystkiem dobór 

  

Popierajeie Przemysł Krafowy 

Don 
czej lokatorce aresztu centralnego, a obecnie 
więzienia kobiecego na Lukiszkach, która 
nie chee ujaw! 

Okazuje s 
cji nie udało s 
czej dziewczyny. W dniu wczorajszym poli- 
еа ponownie rozesłała telefenogramy z po- 
dobizną zagadkowej aresztowanej do szeregu 
urzędów policyjnych na terenie całego pań 

aresztowana twierdzi nadal, 
nie dowie się jej 
daremnie wysiła się. 

Noleży się jednak spodziewać, że gra w 
chowanego skończy się i policja rozwiąże 

  

K JEST TA DZIEWCZYNA? 

śmy już parokrotnie o taje      

  

    

    

    

a 42) 

  

swego nazwiska. 

tajemni- kułowe wart. 

  

      
> nikt nigdy UL 

j nazwiska i że policja na- 

  

‹ 

Niemieckiej 37 i 
patefon oraz samowar łącznie na sumę 500 

— Ze składu domu Nr. 12 przy ul. 
dowej skradziono na szkodę Jabłońskiego Jo- 

sela po wyrwaniu skobła różne towary kos 

ej kuchni mieszkania Śligi- 
towicz Emilji (Krakowska 32) n 

/ skradli na szkodę 
futro imit 

  

  

ы э 2 Ё ż ściu na ląd, a że oc h są schowane głę- й 3 
Przy tem wszystkiem film jest nienajgo- | amach pancerza rogowego, więc i stwa. Podobizn takich rezesłano kilkaset 

rzej zrobiony ze względów czysto formalnych stamtąd ciekną strumyki wody "To: dało wi. Sztuk. 3 ® į у 
Aktorsko nawet niekiedy etnie. Obfituje S - > Charakterystycznem jest, że tajemnicza kania Abramowicz Chai 

  

łowej Heleny (Wi- 
acji foki wart, 500 zł., 

borowej Marji Ostrobramska 9 jesienny 
płaszcz czarny wart. 60 zł. i na szkodę Sobo- 
lewskiej Anastazji (Chocimska 93 palto 

1000 zł. 
— Nieznani sprawcy dostali się do spich- 

rza w domu przy ul. Sołtaniskiej 19, skąd 
skradli na szkodę Bujwidowej Wiktor 
derobę męską i damską, dywan, obuwie i rą 

dle emaljowane, łącznie na sumę 1228 zł. 

` ani złodzieje dostali się do miesz 
i, zamieszkałej przy 

dli zegar ścienny, 

OFIARY 
Dyrekcja Państwowej Szkoły Techniczneg 

2 w naszej redakcji sumę 15.49 gr. ze- 
przez Wydział Elektryczny Państw 

amiast wień 
grób 6. p. J. E. Księdza Biskupa Wła 

Bandurskiego. 
Pieniądze te zostały przeznaczone na Och 

ronkę imienia Ś. p. Biskupa Bandurskiego. 

Humor. 
Jarodów zgłasza stę do jene 

znani spraw 

    

        

   

    

gar 

  

   

Delegat Ligi 
rała japońskiego т 

Ekscelencjo, ezy są jakie możliwośce 

pogodzenia się z Chinami? 

- Przepraszam pana bardzo, armaty hu 
сга tak głośno, że nic nie słyszę. 

(Thatler). 

   

  

Ł. 
Sa 

  

  

  

świata, ałe wręcz... s Niewątpliwie — interesująca. Myrna Loy wamp redivivus intrygującą zagadkę. metyczne na sumę 400 zł. Skradzione towary (e) 

   
KMlejskie "3: ZEMSTA LOSU j:: Bernard Goetzkej Przetarg. SALA MIEJSKA 
ulica Ostrobramska 5 Nie czyńcie eksperymentów ze zdrowiem! Wileński Urząd Wojewódzki (Dyrckcja Robót Pu-     Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz, Ceny miejsc: balken 30gr., parter 60gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 
  

              

k blicznych) ogłasza pisemny przetarg ofertowy na: Nie dajcie A nic iwo s Lia i Dziś! Największy W rolach E 0 1) oczyszczenie śmietników, wywiezienie śmieci, rzekomo równie dcbrego, namówić. Dźwięk. teatr świetlny bój : BAL Ww P R A ь IWAN p TR WICZ, gruzu, śniegu i lodu z gmachów państwowych w Wilnie © L. L A 46 PAN przebój sezonu! sownyeo Liana Haid i George Aleksander | i dostarczenie piasku do tychże gmachów w okresie ”     NAD PROGRAM: Najnowsze aktualja dźwiękowe. 
Poczętek o g. 4, 6, 8 1 10'15, w dnie świąteczne o godz..2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 

W rol gł: czarująca OLGA CZECHOWA, 
Najznakom. arcydzieło doby obecnej. Halda TROJKA niezrównany H. Schłetow i artysta teatru 
Stanisławskiego Michał Czechow. piewy rosyjskie solcwe i chóralne. — Rzecz dzieje się w Rosji. 

Nad progr m: Dodatki dźwiękowe. Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o g 4, 6, 8 i 1015 

Dziś czarująca boha- 
terka „Upadłeg, Amoi: Nancy Karrol i Philips Holmes 

Nad a - -»- RAJ UKRADZIONY. o Paramount. e ainkouy | najnowszy tygod- 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej Na |-szy seans ceny zniżone 

Przebój nad przebojemi. Cud PRĘCZ. z MIŁOŚCIĄ O u ES 
jące melodje. Z udziałem boskiej Liljany Harwey 

budżetowym 1932/33 r. 
2) roboty kominiarskie na tenże okres, 

3) roboty asenizacyjne w tychże gmachach na tenże 
okres. 

Przetarg odbędzie w dniu 22 marca 1932 roku 
o godzinie 12 w Dyrekcji Robót Publicznych w Wilnie, 
przy lu. Magdaleny 2, pokój 91. Pisemne oferty oddziel. 
nie na każdą robotę winny Ł złożone w tymże dniu 
do godziny 10-ej w kancelarji Oddziału budow 
Dyrekcji, pokój 92 łącznie z pokwitowaniem Kasy * 
bowej na wpłacone wadjum przetargowe w wysok 
150 zł. na oczyszczeni: nietników (p. 1), 75 zł. na ro- 
boty kominiarskie (p. 2), 200 złotych na roboty aseni- 
zacyjne (p. 3). 

Przy zawarciu umowy kaucja winna być powiększa - 
na do. 5% od oferowanej sumy. 

Do oferty winno być dołączone świadectwo prze- 
mysłowe, dowód fachowości, referencja oraz pisemna 
deklaracja, że ogólne warunki wykonania robót oraz 

to marka wypróbowana w ciągu dziesiątków lat, ul.Wielka 42, tel. 5-28 

Dowiedziono profilaktycznie. 

  

      

  

    
Dźwięk. Kino - Teatr | Na żąd. publiczności jeszcze 2 dnii 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

  

Nowootworzona Mieczarnia 

„KRESOWIANKA“ Mickiewicza 21 

Artykuły gastronomiczno-owocowe. Wydaje śniada- 
nia, obiady, kolacje —po cenach zupełnie przystępnych 

      

  

    

      

ODMROŻENIE 
Oryginalna maż 

(+ kogutkiem) 

„MROZOL“ 
leczy i goi ranki po- 
wstałe od odmrożenia. 

  

  

  

    

    

      

w rewel. filmie reżys, Dźwięk. Kino - Teatr 
genjalnego Abbotta 

Holijywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

      

PROSZEK 

FU S 
& 

В NAJUPORCZYWSZY 

  

     

  

Sprzedają apteki Dziś! Najrozkoszniejsza operetka filmowa 1 isetoczna z dotychczas wyświetlanych w Wilnie p t. 
Najczarowniejsza muzyka w świecie. Niezrównanie upaj 

oraz znakomitego komika Armanda Bernarda. Nad program: Najrowsze dodatki di więkowe. 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
     

      

  

  

с Wieika 47, tel. 15-41. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. — Na |-szy seans ceny zniżone. przepisy o przetargach M. R. P. oferentowi są dokładnie Z POKÓ umeblo- žnane. i ŽŽ kė 
Ślepy kosztorys otrzymać można w Dyrekcji Ro- BOL.GŁOWY: VAS 

duży z oświetl. ełektrycz. 

do wynajęcia pzzy ulicy 

Kazimierzowskiej 11 m. L 

  

rozśmiesza nawet głazy swoją ostatnią, prre- 
Prawdz, bomba kumoru i śmiechu Pat I Patachon рр aajdowcipniejsk › ав са ° оо 
Królowie mody Atcywesowa komedja:farsa w 12 aktach. UWAG: Dla ucz. się młodz. dozwol. 

Następny program: „„BEN-HUR“ 

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Dziśl Po raz pierwszy w Wilnie! bót Publicznych, pokój 93 w godzinach urzędowych 1 
(od 12-ej do 13-ej). W tymże czasie są do przejrzenia USIRZEŻENIE.Dezy m/oyć TYLKO 
projekt umowy i obowiązujące warunki przetargu. ORYGINALSYCH PROSZKÓW 2.KOGUTKIEM” 

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie prawo wyboru OŃSECEWGLINAWYCH ODLAT TRZYDZIESTU 
oferenta uzależniając to od fachowości i finansowych 

NALEŻY 

    

1 WYSTRIESAĆ SIĘ NAŚLADOWNICTW, UPOR= 
BOLECANYCH W PODOBNEM OO 
RAŻĘGJO OPAKOWANIU. 

  

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Miekiew. 11, tel. 15-61 

Dziśl Wielki 
dramat życiowy KARKOŁOMNE ZAKRĘTY " 

Wszystkie djalogi w języku polskim. 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. — Początek o godz. 4, w dnie świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 gr. 

rolach głównych rudowłosa gwiazda. 
KLARA BOW i RICHARD ARLEN. 

  

Dz: 

  

KINO KOLEJOWE dni następnych.   ROMAŃS KAPŁANKI WSCHOD Potężny dramat 

Za wojewodę 
Kierownik Oddziału 

2134/VI 

zdoności przedsiębiorstwa oraz prawo zredukowania 
albo zwiększenia robót. 

W. Markiewicz. 
    

  

  

  

  

  

      

  

  

              

  

  

   

M. Blumowicz 

      

  

  

Akuszerka 

Marja Areezina 

  

  

  

  

  

    

LEKCJE 
prywatne w zakresie ma— 

tury. Specjalność; polski: 
i łacina, rutynowany pe-- 
dagog—Bakszta 17, m. 4: 

  

          

0 6 N l S K 0 Ne dkea filmowe p.t. % je SR L wschodni w 12 akt ‚ Chody wanajtcanć z rola. a & i spaniałe dekoracje rcycie treść! P. i z 3 & i towa ° у 
(ebok dworca kolejow.) słownych Bernard Gótzke 2 Regina Thomas. gra artystów! Pocz. o g. 5, w medzielk Padł oki Czy jesteś już członkiem LOPP-u? ul. Wielka Nr. Zi, przyjmuje od 9r. dc 7 w I į banie | 

- tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 a się " и W. Z. P. 29. ul. Mickiewicza 22, m. Е е 5 BILANS Komunalnej Kasy Oszczędności m. Wilna ESET STR | Panie  inteizentae, 
AKTYWA w dniu 31-go Grudnia 1931 roku. PASYWA Od roku 18.3 istnioje H Keni { 8"8'\ Zakład Fryzjerski Fepizdalacji ėė66- Złote i grosze _Złot i grosze Wil enkin į J. Mełameda giczne . mogą się zgła-- Kara i sumy do dyspozycji 469212 | 59 Kapitał zakładowy 100000 | — : A i r AA O do > przyjem-- apiery wartościowe własne 1534 Fundusz zasobowy 31083 | 60 ul. Ti RSKA r zeprowaczeniu grun- | nej i poplatnej pracy- 2 5 fańduszń żasobowego 6660 | — Włady а: 5142473 | 55 A = eo EZR ZA Zarobek 500 „Liao Weksle zdyskontowane | 908541 | 82 Rachunki bieżące (saldo kred, otwartego kred.) 1220 | 76 ulica Mickiewicza 4, | się Sy. Klijentel. 7852 | Zarobek J Fach „  protestowane 48908 | 44 Kredyt udzielony Kasie na remont domów 208270 | — e e telefon 10-90, 5 O ESZNIE GE EACNO- Pożyczki zabezpieczone hipotekam 3238163 | 79 Zobowiązania inkasowe 4916 | 84 od godz. 9—12 1 4—8. Pracownia walizek wość i kaucja nie: „ termin па zastaw papierów wartościow. 1.0429 | 32 Różne 1712 | 25 jadalne, sy plalne I ga- $ wymagane. Zgłaszać: ” na remont domėw 216725 | 60 Należności Skarbu 4519 | 12 binetowe, edensy, DOKTOR MED. i wyrobów skórzanych się z dokumentami" “ na zobowiązania dłużne 241942 | 79 Procenty roku przyszłego 12000 | — stoły, szafy, łóżka itd. A K iań ki M. RAN, Niemiecka 31, środa i tek 
Korespondenci 8482 | 50 Czysty zysk 27347 | 01 8 . rzemians tetos obetalani 16“ środa | czwarte я > ZZA Wykwintne, Moc PZZYJAZ Ruchomości 32423 | 49 y ы ne Chor. wewnętrzne, spec : peracje. Ceny przystępne 10-12 i 2 4. Wilno,. 4 Organizacje Zakładu Zastawniczego osz Ž NIEDROGO, żołądka | jelit, przyjm. ul. Ad. Mickiewicz» óżne 875: 

ien. 12—2 i 4—6. i ° — Waluty obce własne 3439 | 45 Na dogodnych Warankath KeBtowa 7 tel. 14 25 Zakład krawiecki 41—19. Front. 5 
Należności wątpliwe 312 I NA RATY. : Fr. MUCHLADY 1 5583543 | 13 - ОО ASS NADESZŁY NOWOŚCI. Akuszerka Poleca solidną roboę | MASZYNISTKA. | Dokumenty do inkasa 241102 | 24 Różni za inkaso _241102 | 24 8324 ° ul. Wileńska 22 m. 25. | poszukuje posady, Depozyty 228330 | 98 Depozytarjusze 2283300 98 Maria LakNOTOWA jak również może bye 1 8058946 | 35 8058946 35 " ! reperuję ; i — == [| 150-250 11 06 podac aan | ORO o | ak Še ius + v A ь р]г:пупп_щс o о Ё п; wynajmuję — Mickiewiczs | BA terminową pracę... 

RACHUNEK STRAT i ZYSKÓW ZA 1331 ROK mogą aus Przy intel. ORNE . 8520 37—32, Wiejście z ulicy | bez zobowiązania i: r е A . Nr. 69. ё . : + Procenty zaplacone 346373 | 61 Procenty i prowizje otrzymane 609903 | 67 aso ab sam Ciasnej, p. Estko. 7702 kors gia praw. Rów-- 
Koszty Handlowe 201658 | 03 dz. 4—6 ul. Sub. ‚ 2 niez wykonuję rozne: = o A piss 8 a = ) ы Ls TŻ; Seilės EE Šš K aioujois Młod wade prace w domu pó rata po oszacowaniu papier. wartośc. i wal. obe. 

— ż ж i i Na amortyzację ruchomošci 3802 | 61 T m a 0WSs a kształcenie, poszukuje b. go cenach.. Koszty organizacyjne 13800 | — Pracownia dętych in- przeprowadziła się pracy wožnego, inkasen- Łas awe oterty pro-- Štrata na dłużnikach niewypłacalnych —. 16345 | 99 strumentów muzycznych | "» «l. Garbarską | m I6 | ta, gońca ewentualnie | szę kierowač do Adm.. Czysty zysk 27347 | Oi Stachowskiego Wielka I | , B ZJ pow R o „Kurjera  Wileńsk.” o — — › amże gabinet kosmetycz | złożę kaucj - я РЕ 609903 | 67 609203 | 67 Uskutecznia obstalunki i | ny, usuwa zittarózówki: byo Łaskawe zgłoszenia do pod „Maszynistka (—) JÓZEF KOROLEC (—) ANTONI ILLINICZ, (—) ANATOL FRIED (—) MICHAŁ GRUŻDŹ rep., posiada wielki wy- | dawki, kurzajki i wągry | Redakcji „Kuzjera Wil.* Prezes Zarządu yrekcja Gł. Buchalter bór skór do bębnów. W. Z. P. 46. 8323 | pod „300 10296 EE 

FRANCISZEK PIETKIEWICZ 

Sołowki-wyspa tortur 
i śmierci. 

(Wspomnienia z katorgi sowieckiej). 

+ SIŁA MILITARNA Z. S. R. R. 
Podstawą sił zbrojnych Związku Sowieckiego jest 

przeszło półmiljonowa armja czerwona. Jako filar 
władzy sowieckiej stanowi ona bodaj jedyny wyjątek 
w całem państwie, nie odczuwający głodu i nędzy. 
Każdy czerwonoarmista jest przedewszystkiem dobre 
odżywiany i umundurowany. Pozatem armja czer. 
wona jest doskonale wyćwiczona i uzbrojona, a, co 
bodaj najważniejsze, socjalnie jest jednolita, bowiem 
służą w niej tyłko synowie stuprocentowych prole- 
tarjuszy robotniczych i włościańskich. T. zw. kułacy 
i dzieci ich nie mają prawa służyć w armji. natomiast 
płacą wysoki podatek wojskowy. 

Wbrew zapewnieniom pokojowym różnych dyg- 
nitarzy sowieckich na forum międzynarodowem, we 
wnątrz swego kraju Sowiety wszelkiemi sposobami 
podsyca ją, szczególnie wśród młodzieży, ducha wojnv. 
Alarmistyczne pogłoski, rozsiewane od czasu do czasu 
przez Sowiety o rzekomem szykowaniu się państw 
kapitalistycznych do napadu na Z. S$. R. R.. oraz wer 
sje o różnych blokach antysowieckich i t. p. to tylko 
ieden z licznych sposobów podsycania ducha military- 
mu wewnątrz kraju. 

38) 
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| Stałymi środkami propagandy są pogadanki i od- 
| czyty z dziedziny wojskowości wchodzące nawet, jaka 
j przedmiot obowiązkowy, w skład programów szkol- 
| nych. Przysposobienie wojskowe młodzieży prowadzo- 

ne jest na szeroką skalę i ma na celu odpowiednie 
wyszkolenie przyszłych kadr tych, »co wzniecą pożar 
rewolucji i pójdą wyzwalać proletarjat całego świata 
z jarzma kapitalizmu". Największe jednak usługi pod 

! tym względem oddaje Sowietom kino. Dziewięćdzie- 
siąt procent filmów wyświetlanych dziś na terenie 
Z. S. R. R. to filmy propagandowe, mające na celn 
pobudzenie nienawiści klasowej i chęci zemsty za 
wyzysk i krzywdę wyrządzoną ludowi pracującemu 
przez pasibrzuchów burżujów i innych krwiopijców. 
Znaczny w tem procent stanowią obrazy z życia armji 
czerwonej lub wojny światowej i domowej 1917—18 r. 
A tendencja każdego z nich „nawet nie leżała przy 
pacyfizmie*, żesię tak wyrażę dosadnem określeniem 
tutejszem. 

Nie wyświetlają tyłko kina sowieckie filmów o 
podłożu erotycznem, bowiem miłość — ten głupi 
wymysł świata kapitalistycznego — zdaniem oficjal- 
nych czynników „osłabia energję i wypacza charak- 
1егу“. 

Tak się mniej więcej przedstawia, w krótkim za- 
rysie, siła militarna Sowietów nazewnątrz. A we- 
wnątrz? Jeżeli Rosję carską nazywano, i słusznie, 
kolosem na glinianych nogach, to Z. S. R. R. na nazwę 
taką zasługuje tem bardziej. Pomimo posiadania wy- 
borowej, świetnie uzbrojonej i wyćwiczonej armji 
czerwonej, która czasu pokoju jest jedyną ostoją obec- 
nego regimeu w Sowietach, w raziewojny sytuacja" 

  

    
  

uległaby radykalnej zmianie. Czy, w razie jakiegoś 
konfliktu zbrojnego, Sowiety mogłyby oprzeć się wy- 
łącznie na sile obecnej armji czerwonej? Nie! — mu- 
siałyby przecież powołać pod broń wszystkich meż- 
czyzn zdolnych do służby wojskowej i odpowiednio 
ich uzbroić. A wówczas? Wówczas kto wie, coby się 
mogło w Rosji stać w przeciągu nawet 24 godzin. 
Olbrzymie masy wieśniacze a nawet i robotnicze 
w miastach drugiej kategorji, duszone dziś ciężką łapą 
bolszewicką: po otrzymaniu do garści broni mogłyby 
zagadać ze swoimi gnębicielami innym, niż dotychczas, 
językiem. Dziś wszelkie odruchy niezadowolenia 
i przejawy buntów duszone są bezlitośnie przez spec: 
jalnie utworzone dobrze płatne i wyekwipowane karne 
oddziały G. P. U. stale będące na żołdzie sowieckim, 
a więc dla nędzy i rozpaczy ludzkiej nie mając ani 
względów ani zrozumienia, a setki kijów, kamieni, 
siekier czy wideł to dziecinne zabawki przeciwko jed- 
nemu nawet karabinowi maszynowemu. Ale gdyby 
broń wszystkim została dana, wobec ogólnej niena- 
wiści do rządów komunistycznych broń ta mogłaby 
się każdej chwili obrócić przeciwko Kremlowi, a wów- 
czas, vae vietis! 

W takiem przekonaniu utrzymują mię słowa, 
słyszane z różnych ust podczas t. zw. próbnych mobi 
lizacyj i, wprawdzie szybko tłumione, ale zdarzające 
się od czasu do czasu bunty w oddziałach nawet czer 
wonej armji. Wieśniacy podczas takich mobilizacyj 
ni mniej ni więcej tylko to mówili: „Gdyby powołano 
nas wszystkich pod broń i karabin  poczulibyśmy 
w garści, wiedzielibyśmy kogo mamy bić...* 

Drugim czynnikiem wpływającym również 
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Drakara 

        

  

  
  

słabość militarną Sowietów jest brak żywności. 
pieniędzy i nieprzystosowanie jeszcze przemysłu so- 
wieckiego do potrzeb wojennych. Nędza mas robot. 
niczych w miastach i straszliwy ucisk wsi, wytworzyły 
sytuację, że brak tylko iskry: alew raziewojny kon- 
flikt między wsią, miastem a rządem jeszcze bardzie; 
by się pogłębił, tem bardziej, że potrzeby wojska zmu- 
siłyby władze do jeszcze większych represyj, co w kon 
sekwencji mogłoby mieć fatalne następstwa, gdyż 
wątpliwe, by synowie, mężowie i ojcowie duszonycte 
rodziców, żon i dzieci mogli na to spokojnie patrzeć. 

To też wiedzą o tem dobrze władze Kremlu i, po- 
mimo dość częstego pobrzękiwania szabelką, boją się 
wszelkiego starcia zbrojnego, jak czort święconej 
wody. I bać się będą dopóły, dopóki sytuacja ekono- 
miczna kraju nie ulegnie radykalnej poprawie, 

Go do wartości bojowej armji czerwonej, sły 
łem takie ciekawe zdanie jednego z lekarzy wojsk 
wych: „Będzie ona tem czem jest, do chwili ogłosze 
nia mobilizacji. Gdy cała Rosja zostanie powołana 
pod broń przestanie odegrywać dotychczasową rolę 
filaru Sowietów. Żelazna dyscyplina będzie mogła 
utrzymać ją w karbach nawet przez dłuższy czas, ale 
pierwszy silniejszy cios rozwali ją „w puch i prach*. 

W słowach tych. dodać muszę, kryje się wiele 

głębokiej prawdy. Miny, które pod miasta, a szcze- 
gólnie wieś rosyjską podłożyły niefortunne rządy so- 
wieckie aby wybuchnąć, jak juź zaznaczyłem wyżej 
czekają tylko iskry. Taką iskrą niewątpliwie byłaby 
pierwsza porażka armji czerwonej. 

Dla Rosji więc Historja możesię łatwo powtórzyć... 

(D. <. n.) 

    

  

  

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

 


