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/ tylko socjaliści i niemiecka part-
/ ja ludowa — razem 197 głosów—

 cyj opozycyjnych, prasa nacjo-

-

__ Rok XIV. Wilno, Wtorek 1ł-go marca 1930 r.

 

_ i Administracjj 448, Drukarni 1244. Adres drukarni:
' Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta

+ w niedzielę od 12 — 1 pp. „Dziennik Wileński" wychodzi
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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; Wielce Szanownemu Panu Profesorowi Michejdzie za

dokonanie operacji, a zwłaszcza za okazaną mi serdeczność

i troskliwą opiekę, oraz wszystkim p. p. Lekarzom, siostrom

i całemu personelowi Kliniki Uniwersyteckiej, składa najser-

deczniejsze podziękowanie

M
A

p ZOFJA BRONOWSKA.

 

 

Wielce Szanownym p. p. Doktorowi Iszorze, Czarnow- |

skiemu, Lukowskiemu i Sztolecmanowi, oraz Wielebnym S. S.

Nazaretankom za troskliwą opiekę i uratowanie życia ciężko

chorej mojej córeczki w czasie mego pobytu w Klinice.

składa najserdeczniejsze Bóg zapłać

ZOFJA BRONOWSKA.
 

Zarząd Spółdzielczej Kasy Pożyczkowo - Oszczędnościowej Pracowników
Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Wilnie

powiadamia, iż w dniu 22 III — 1930 r. o godzinie 14 w sali Wydziału Technicznego
Okręgowego Urzędu Ziemskiegow Wilnie (W. Pohulanka 24) odbędzie sie Walne

Zgromadzenie Członków Kasy z następującym porządkiem dziennym:
1) Sprawozdanie Za'ządu i Rady Nadzorczej, 2) Zmiany i uzupełnienia

$$ 5, 13, 15, 20 1 21 Statułu, 3) Likwidacja operacyj orderowych, 4) Ustalenie ści-
słych terminów i godzin czynności Kasy, 5) Ustałenie trybu wydawania i ściągania
peżyczek, 6) Wybory Zarządu i członków Rady Nadzorczej, 7) Wolne wnioski.

W myśl $ 22 Statutu oraz art. 49 ustawy o spółdzielniach (Dz. U. R.P. za
1920 r. Nr. 111 poz. 733) walne zgromadzenie, należycie zwołane zdolne jest do
uchwał bez względu na ilość obecnych zaś w myśl art. 50 tejże ustawy, prawo-
mocne uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków.

Stosownie do $ 21 Statutu Kasy, uzupełnień porządku obrad Walnego Zgro-
madzenia może zażądać 1:10 członków, o ile odpowiedni wniosek zostanie zło-
żony Zarządowi przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia.

(= St. Cieśliński (-) Józef Farbotko
Sekretarz Prezes Zarządu
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DROGIE POŃCZOCHY
zaoszczędzają się przez dorabianie

podeszewek w dobrym gatunku przą+

dzy na Trockiej 19 ŹRÓDŁO PRACY.

DOBOROWEJ JAKOŚCI

CEBALRI i KŁĄCZE KWIATOWE oraz NARZĘDZIA

HODOWLA i skład NASION

B= Hoser
W Warszawie, Jerozolimska 45.

Tel. 5—81.

FIRMA ISTNIEJE OD 1848 ROKU

WIELKI ZŁOTY | dwa małe ZŁOTE KEDALE
wiieńska 15—5.ł Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu1929

IZEPRECZEAKUNOBSATACTWCA

Konferencja na Zamku.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W poniedziałek p. premjer Bartel w godzinach

wieczornych był przyjęty przez P. Prezydenta na godzinnej konfe-
rencji w sprawie sytuacji politycznej.

Gabinet p. Bartla zachwiany?
„(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Sytuacja polityczna dotąd niewyjaśniona. Są głosy,
że gabinet Bartla jest zachwiany, a to wskutek tego, że p. Bartel
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| czas odnowić prenumeratę

| ma miesiąc MARZEC. |

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną

 

 

4 będzie się solidaryzował z min. Prystorem i Czerwińskim
Los obu tych wniosków jest niezdecydowany, gdyż

kluby nie odbyły jeszcze narad.
Dopiero w środę sytuację będzie można ocenić jasno.

Konwent senjorów.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Na czwartek zwołano konwent senjorów w spra-
wie ustalenia składu osobowego i ilościowego komisyj sejmowych.

0 nadużycia wyborcze.
(Telefonem od własnego korespondanta)

WARSZAWA. Wyznaczone na poniedziałek rozpoznanie pro-
testów przeciwko nadużyciom wyborczym w okręgach Kowei i No-
wogródek odroczone zostało do dn. 14 kwietnia br. *

Protest przeciwko podatkowi obrotowemu.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Na wtorek, t. j. dzień dzisiejszy w Poznaniu i

Wielkopolsce zapowiedziany jest strajk wszystkich sklepów, celem
wyrażenia protestu przeciw podatkowi obrotowemu.

jeszcze

Los planu Younga i umowy z Poiską
Przewidywania prasy niemieckiej.

BERLIN, (Pat.) W związku z gę, że z łona frakcji ludowej,
opublikowanym dziś szematem  głosującej za planem Younga,
głosowania nad umowami has- pewna część posłów wstrzyma
kiemi, z którego wynika, że za się od głosowania nad umową

planem Younga opowiedzą się likwidacyjną z Polską. Wobec te-
go — zdaniem wspomnianych
dzienników — przyjęcie umowy
z Polską może być zakwestjono-

wane.
zaś przeciwko — 192 głosy, frak-

nalistyczna dziś już zwraca uwa-

Zaxończenie zjazdu przemysłowców bu-
dowlanych.

WARSZAWA. 10.3. (Pat.). W
dniu dzisiejszym zakończone zo-
stały trzydniowe obrady III zjaz-
du przemysłowców budowlanych
Rzeczypospolitej Polskiej. Pow-
zięto cały szereg rezolucyj i
wniosków. Bardzo obszerny wnio-
sek został przyjęty przez zjazd w

palącej sprawie budownictwa
mieszkaniowego, które to zagad-
nienie uznane zostało za sprawę
ogólną- narodową i wymagającą
rozwiązania w  jaknajkrėtszym
czasie przez łączny wysiłek rzą-

du i społeczeństwa.

Mostowa 1.

od g. 9—5,
codziennie,
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ILENJKI
 

   
2 sejmu.
Plenarne posiedzenie Senatu.

WARSZAWA, 10. 3. (Pat). Na
dzisiejszem posiedzeniu Senatu
przystąpiono do debaty szczegó-
łowej nad preliminarzem Mini-
sterstwa Reform Rolnych.

Sen. Trojan (Kl. Ukr.) oświad-
cza, że klub jego w Senacie przy-
łącza się do protestu sejmowej
reprezentacji przeciwko ustano-
wieniom osadniczym, wniesionym
przez rząd do Sejmu i zapowia-
da, że klub jego będzie je zwal-
czać wszelkiemi sposobami

Minister reform rolnych Sta-
niewicz zaznacza, że ze zdumie-
niem wysłuchał tego oświadcze-
nia. Minister omawia 4 projekty
ustaw osadniczych, zaznaczając,
że jedynie 4-ta ustawa dotyczy
cokolwiek większej liczby, bo
stwarza 600 działek.

Z kolei odpiera minister za-
rzut sen. Hasbacha. Właściciele
niemieccy dobrowolnie ofiarowu-
ją swoje majątki na parcelację,
ale czynią to często, jak Stroh-
mannow, wobec bojkotu i presji
ze strony społeczeństwa. Polityka
jest więc raczej po tamtej stro-
nie. Jakkolwiek—podkreśla mini-
ster—sam jeszcze jestem wycho-
wany w tradycji nieoddawania
ani piędzi ziemi i mam dla tego
szacunek, to jednak kończy się
on tam, gdzie się zaczyna pol-
ska racja stanu.

Sen. Piast (Kl. Niem.):
czymy w Genewie.

Straszaku, Genewy się nie ulę-
knę — mówi dalej minister. Będę
specjalnie prosił o wydelegowa-
nie mnie do obrony tej sprawy.
Możecie panowie bronić swych
praw, ale nie wygrywać tego, ja-
ko atutu, w polityce zagranicz-
nej.

Sen. Spickerman (Niem.) żali
się, że nie sprzedaje się Niem-
com, nawet służbie folwarcznej,
ani metra ziemi. A

Z kolei przystąpiono do obrad
nad preliminarzem budżetowym
Ministerstwa Robót Publicz-
nych.

Sen. Dąbski (BB) wnosi o przy-
jęcie budżetu w brzmieniu, uchwa-
lonem przez komisję.

Z kolei zabrał głos min. Ma-
takiewicz. Przechodząc do kwestji
drogowej, mówca polemizuje z
sen. Makuchem, który skarżył się,
że Małopolska Wschodnia dozna-
je mniejszej opieki, niż za cza-
sów Austrji. Państwo, w miarę po-
siadanych środków — mówi mi-
nister — robi drogi na Kresach,
utrzymuje drogi, jak i gdziein-
dziej, buduje gmachy państwowe,
wydaje co może na regulację
rzek i t. d. Sen. Makuch mówi,
że Kresy są dla rządu nieprzyje-

zoba-

mne. Przeciwnie, są niezwykle

przyjemne.
Dowodem opiekowania się Kre-

sami jest także meljoracja Pole-
sia. Na regulację rzek i potoków
potrzeba 11 miljonów, tymczasem
wydajemy rocznie 3.800 tys.
Z chwiłą, gdy zamożność nasza
zwiększy się, będziemy musieli
przyśpieszyć postęp w tej dzie-
dzinie. Potrzebujemy 60 tys. kilo-
metrów nowych dróg, aby zbliżyć
się do stosunków zachodnich.
W budowie mamy rocznie 58 ki-
lometrów. Fundusz drogowy przy-
niesie nam, jak się spodziewamy,
w pierwszym roku około 40 mi-
ljonów, jednak dla postępu w tej
dziedzinie konieczne jest utrzy-
manie dotychczasowych dotacyj
w budżecie.

Na tem zakończono dyskusję
nad tą częścią budżetu

Na posiedzeniu popołudnio-
wem Senatu pos. Głąbiński (KI.
Nar.) zreferował budżet Minister-
stwa Przemysłu i Handlu. Mówca
omawia sprawę etatyzmu, uzna-
jąc za potrzebną ingerencję pań-
stwa tylko tam, gdzie nasze nie-
rozwinięte gospodarstwa społecz-
ne nie może działać na większą
skalę. W końcu referent poruszył
zagadnienie reformy  podatko-
wej.

Sen. Januszewski (Wyzw.) zre-
ferował budżet przedsiębiorstw
państwowych, podlegających
Prezydjum Rady Ministrów, Mini-
sterstwu Spraw Wewnętrznych,
Skarbu, Przemysłu i Handlu.
Obszerne przemówienie wygłosił
następnie sen. Dawidson (Koło
Żyd.), twierdząc, że skarb jest
zamożny, ale obywatele są nę-
dzarzami, waluta jest ustabilizo-
wana, ale obywatele jej nie po-
siadają. Mówca omawia szkodli-
we skutki etatyzmu, zwłaszcza
dla ludności żydowskiej.

Następnie sen. Sokołowski o-
mówił budżet Ministerstwa
Poczt i Telegrafów, wskazując,
iż komercjalizacja poczty nie jest
dotychczas przeprowadzona.

Po przemówieniu dr. Barany-
ka (KI. Ukr.) wyjaśnień udzielał
p. minister poczt i telegrafów,
stwierdzając między innemi, iż
nie prowadzi żadnej polityki na-
rodowościowej ani partyjnej i
przy obsadzaniu stanowisk uważa
za konieczne kierowanie się je-
dynie kwalifikacjami. Ukraińcy
nie byli przyjmowani, gdyż od-
mawiali przysięgi. Musiał również
być usunięty urzędnik, który od-
mówił przy próbnej mobilizacji
przesłania depeszy, napisanej po
polsku.

Następne posiedzenie we wto-
rek.

Wielki wiec protestacyjny.
Przeciwko prześladowaniom religijnym w sowietach.

WARSZAWA, 10.3. (Pat.). —
W sali rady miejskiej odbyło*się
dziś przed wieczorem zebranie
protestacyjne przeciwko gwałtom
i prześladowaniom religijnym w
Sowietach. Zebranie to, zorgani-
zowane staraniem ligi antybolsze-
wickiej, wypełniło salę po brzegi.
Zebranie zagaił ks. Około-Kułak,
prezes ligi antybolszewickiej, mó-
wiąc o martyrologji męczenników
za wiarę w Rosji sowieckiej. W
prezydjum zasiedli, oprócz ks.
Około-Kułaka, pp. Wacław Wasi-
lewski, Wacław Rymarkiewicz,
Roch Hill oraz arcybiskup metro-
polita Ropp. Pierwszy przemawiał
ks. szambelan Kwiatkowski, który
w podniosłem przemówieniu oinó-
wił własne przeżycia w Kijowie,
za czasów rządów bolszewickich,
oraz prześladowanie duchowień-
stwa pod panowaniem czerwo-
nych carów.

Następnie imieniem młodzieży
akademickiej zabrał głos p. Tar-
nowski, poczem przemawiali An-
toni Chaciński, hr. Romer, dr.
Wacław Milewski, adwokat Nie-
dzielski i p. Wasilewski. Po prze-
mówieniach tych ks. Około-Kułak
odczytał rezolucję, którą zebrani
przyjęli jednogłośnie. Rezolucja
ta brzmi:

1) Zebrani w'dniu 10 marca
b. r. obywatele miasta stołeczne-

śladowaniu religijnemu w Rosji,
wyrażają swój hołd  synowski
Ojcu Swiętemu za zwrócenie
listem do kardynala-wikarjusza
Rzymu, uwagi świata na niesły-
chane w dziejach cywilizowanych
państw objawy  barbarzyństwa.
którego dopuszczają się bolsze-
wicy w Rosji.

2) Zebrani jednogłośnie wyra-
żają swój protest przeciwko do-
konywanemu gwałtowi sumienia
w Rosji, łącząc się wtem z prote-
stami, nadchodzącemi z całego
świata, który nie może znieść,
aby w XX wieku coś podobnego
działo się w Europie.

3) Zebrani zwracają się do
rządu polskiego, łącząc się w
tem zgłosami przedstawicieli na-
rodu w Senacie, którzy już zain-
terpelowali rząd i proszą go, by
użył wszelkich dostępnych mu
wpływów dla wstrzymania naigry-
wania się nad wolnością sumie-
nia i uciskiem w Rosji naszych
rodaków.

4) Zebrani z czcią i uwielbie-
niem wspominają osoby zamę-
czonych przez bolszewików. Ze-
brani wyrażają podziw i cześć
dla tych wszystkich, którzy ideowo
cierpią w Rosji i pragnęliby współ-
czucia, któreby stało się dla nich
moralnym bodźcem wytrwania
aż do końca, a imiona wszyst-

go Warszawy, reprezentujący kich bojowników za wiarę były

wszystkie warstwy społeczne, dla przykładem dla przyszłych po-
wspólnego protestu przeciwko  koleń.
zbrodniom bolszewickim i prze-

—

niem miejsca o 25 proc. drożej.

za gianicę 8 zi.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zl. 4 gr. 88,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 48 gr., za
tekstem 10 łam. 16 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 23 proc. drożej,
zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, sk: mplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
terminowe umieszczenie o”łoszeń. Konto czekowe w P. K. O. Na 80187.
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Wyrok w sprawie fałszerzy paszportów.
WARSZAWA, 10.3. (Pat).

W warszawskim Sądzie Okręgo-
wym zapadł dziś w południe wy-
rok w sprawie fałszerzy paszpor-
tów zagranicznych, w którą za-
mieszany był były aspirant policji
śledcznej Bachrach. Sąd w  sto-
sunku do Bachracha i oskarżo-

nego Judelbauma wydał wyrok
uniewinniający. Pozostali oskarżeni
skazani zostali na kary w grani-
cach od pół roku do 5 lat cięż-
kiego więzienia. Prokurator Miiller
zapowiedział apelację w stosunku
do;wyroku uniewinniającego Bach-
racha i Judelbauma. >

Zgon b. prezydenta Stanów Zjedn. Am. P.
NOWY YORK, 9.3. (Pat). —

nych Taft zmarł.
B. prezydent Stanów Zjednoczo-

Nowy zamach komitetu macedońskiego.
SOFJA. 10. 3. (Pat). Wczoraj

wieczorem w miejscowości Stru-
mica, położonej w Jugosławji Po-
łudniowej w bezpośredniem są-
siedztwie granicy bułgarskiej dwaj
nieznani osobnicy zbliżyli się do
kawiarni „Union” i jeden z nich
wystrzałem z rewolweru, skiero-

policjanta. Drugi z osobników
rzucił bombe do kawiarni, zapeł-
nionej publicznością Wybuch
bomby ranił 15 osób, w tem 4—
bardzo ciężko. Uciekając spraw-
cy wybuchu zgubili 4 bombyi
rewolwer systemu Nagan. Na o-
pakowaniu bombę znajdowały się
inicjały rewolucyjnego komitetuwanym w plecy, zabił stojącego

na posterunku przed kawiarnią macedońskiego.
  

ZAĄALWE
PROCES PRAŁATA OLSZAUSKASA I...

POLACY.
O chorobliwej psychozie antypolskiej, która opanowała inteli-

gencję litewską świadczy najlepiej niezwykły zwrot w procesie pra-

łata Olszauskasa skazanego na kilka lat więzienia za zamordowanie

na szosie birsztańskiej kochanki,swej Ustjanowskiej. Olszauskas odwo-

łał się od wyroku sądu okręgowego do Trybunału Najwyższego.

Trybunał przystąpił już do rozpoznania sprawy i nagle proces odro-

czył. Jakie tego były przyczyny?

Proces prałata Olszauskasa był bardzo nie na rękę litwinom,
gdyż oskarżony i następnie skazany na więzienie Olszauskas był
jedną z najwybitniejszych postaci ruchu odrodzeniowego litewskiego
i odznaczył się jako wyjątkowej zaciętości polakożerca w Kownie,

zwalczający polskość w zrzeszeniach robotniczych Kowna i kościo-

łach litewskich.  Kompromitacja takiego sztandarowego. człowieka

nie mogła być na rękę litwinom. Poczęto szukać sposobów unie-

winnienia go w drugiej instancji. Do prokuratora zgłosił się niespo-

dziewanie kapelan więzienia kowieńskiego z oświadczeniem, że jeden
z więźniów chce złożyć sensacyjne zeznanie w sprawie zabójstwa

(stjanowskiej. Wobec rozpoczęcia się już procesu Trybunał zarzą-

dził odroczenie sprawy.

Przesłuchany ów aresztant oświadczył, że zabójstwa dokonał

specjalnie przybyły z Polski porucznik armji polskiej Kowalski, który

wynajął w tym celu robotnika, niejakiego Bogatko i dwaj ci ludzie

zamordowali Ustjanowską. Powodem zabójstwa miało być to, że Ko-

walski utrzymywał kiedyś bliższe stosunki z Uistjanowską i zabił ją za

zdradę z prałatem Olszewskim.

Bogatko, który jest w Kownie, został niezwłocznie przesłuchany

i zdołał bez trudu ustalić swoje alibi. Naturalnie porucznik Kowalski,

który jest w czynnej służbie w armji polskiej, nie może być prze-

słuchany.

Obrona prałata Olszauskasa będzie domagała się odroczenia

sprawy na czas nieokreślony i wypuszczenia skazanego na wolność

wobec niemożności przesłuchania porucznika Kowalskiego. Ostatnie

słowo w tej sprawie należy do Trybunału Najwyższego. Jak więc wi-

dzimy, ze sprawy kryminalnej, litwini chcą zrobić kwestję o zabar-

wieniu politycznem.
Jeżeliby Trybunał Najwyższy przychylił się do stanowiska obro-

ny, byłby to wspaniały precedens dla wszystkich kryminalistów litew-
skich. Dość będzie im powołać się na głośnego świadka przebywa-

jącego w Polsce, aby uzyskać odroczenie procesu ad calendas grae-

cas.

[umnilat (irontictwa Karado kN.
Przypominamy pp. członkom Zarządu Koia dzielnicowego „Za-

rzecze”, że dzisiaj o godz. 7-ej wieczorem odbędzie się posiedzenie

w lokalu przy Sekretarjacie, ul. Dominikańska 4.
Zarząd Koła Miejskiego Stronnictwa Narodowego w Wilnie,

zwraca się do swych członków i sympatyków z gorącą prośbą, by

zechcieli przyczynić się do urządzenia nowego lokalu Stronnictwa

przy ulicy Orzeszkowej Nr. 11 przez datki pieniężne, lub w przed-

miotach umeblowania, jak krzesła, stoły, obrazy i t. p.

Pragniemy z nowej siedziby Stronnictwa uczynić ognisko, skąd-

by na Wilno i Wileńszczyznę promieniowała idea narodowa i kato-

licka.

Za wszelką pomoc składamy serdeczne „Bóg zapłać!”

Ofiary prosimy nadsyłać do 15 b. m. Dominikańska 4, a od tej

daty Orzeszkowej 11.

Sekretarjat czynny od godz. 11-ej do 3-ej popoł. i od godz. 6-ej

do 8-ej wiecz.

Kiub Narodowy.
Dn. 16 marca w niedzielę o godz. 5-ej w lokalu Stronnictwa Na-

rodowego przy ul. Orzeszkowej 11

P. Poseł STANISŁAW ZALEWSKI wygłosi referat pt.

Obecne położenie gospodarcze.
Po referacie odbędzie się dyskusja, podczas której omówione

zostaną specjalne potrzeby gospodarcze m. Wilna. Przedstawicieie

sfer gospodarczych proszeni są o liczne przybycie.

Wstęp 50 gr. akademicy 20 gr.

 

 

 



 

Dnia 26 ub. m. w Komisjj Woj-
skowej Sejmu doszło do zajść,
których początkiem i powodem
były odezwania się dwu posłów
z B. B, dotyczące.pos. Wojcie-
cha Trąmpczyńskiego, b. Mar-
szałka Sejmu i b. Marszałka Se-
natu.

Pos. Kozłowski z B. B. powie-
dział (Gaz. Pols. nr. nr. 57):

— „P. Trąmpczyński otrzymywał po-
dziękowania od cesarza Wilhelma Il za
popieranie budżetu wojska w Reich-
stagu w czasie wojny".

Pos. Łazarski z B. B. w chwi-
lę potem dorzucił przeciw pos.
Trąmpczyńskiemu (Gaz. Pols.
nr. 57):

— „Pan służyłeś Niemcom".

Na p. pośle Kozłowskim z B.
B. ciąży obowiązek nieco bliż-
szego objaśnienia t. j. poprostu
udowodnienia tego twierdzenia
o nieznanych pozatem podzięko-
waniach składanych pos. Trąmp-
czyńskiemu przez cesarza Wil-
helma Il. Pos. Kozłowski, jako
badacz naukowy doby  przedhi-
storycznej, t. j. z przed tysięcy
lat, znajdzie się w świecie dowo-
dów łatwiejszych, bo z okresu
ledwie o 15 lat wstecz. Tylko, że
w tym wypadku dowody będą
musiały być nieco dokładniejsze
niż z doby przedhistorycznej, w
której oświetleniu przyznaje się
ostatecznie wyobraźni więcej
miejsca niż w przedstawianiu zda-
rzeń z przed lat 15.

Prostszy w ujęciu był zarzut
p. pos. Łazarskiego z B. B.: „Pan
służyłeś Niemcom*.

Wojciech Trąmpczyński.. słu-
ga Niemiec!

Przypomnijmy sobie trochę.

* *

Trąmpczyński został posłem
do Landtagu Pruskiego w r. 1910
a do Reichstagu Niemieckiego w
r. 1912 i był w obu do końca
wojny w r. 1918. Został posłem
tak, jak się zostawało w b. za-
borze pruskim, t. j. na podsta-
wie poprzedniej długiej i wybit-
nej pracy obywatelskiej. Od r. 1901
był radnym m. Poznania i tam
borykał się z niemieckim zarzą-
dem miasta. W r. 1907 wydał
świetną pracę przeciw przygoto-
wującej się ustawie wywłaszcze-
niowej. A od r. 1910 zaczął ową...
„służbę Niemcom* na gruncie
ciał ustawodawczych w Berlinie.

Oto tuż po wejściu do Reich-
stagu, w rozprawie budżetowej o
sprawach zagranicznych, dnia 3
grudnia 1912 wygłasza poseł
Trąmczyński mowę, w której na-
wiązuje do wojny bałkańskieji
mówi m. in.:

— „Zdarzenia dowiodły, że każdy
ucisk narodowy i religijny wcześniej
czy później zqaleźć musi swój kres i to
często wbrew wszelkim ludzkim rachu-
bom i ku postrachowi ciemiężyciełom...
Dobroczynne to było wrażenie, gdy
wczoraj z taką jednomyślnościąi gorii-
wością wszystkie stronnictwa mówiły tu
© wolności Albanji, o której w ostatnich
dziesiątkach lat niewiele słyszano, a
zegonie o albańskiej kulturze naro-

dowef.. Spodziewamy się, że także
nam, naszemu dwudziesto-miljonowemu
narodowi, w przyszłości te stronictwa
nie będą przeczyły prawa do życia Ido
rozwoju narodowego".

W tej samej mowie mamy
doskonałą próbkę Trąmpczyńskie-
go jako... služalca:

„Pos. Trąmpczyński:
.„.Ograniczenia językowe przeciw Pola-
kom, bicie dzieci polskich za używanie
mowy ojczystej, pruska polityka koloni-
zacyjna i korona tych wszystkich hańb,
polityka wywłaszczeniowa...

Prezydent: Panie Pośle, sko-
ro Pan zarzuca Rządowi Pruskiemu, że
popełnił coś, co jest koroną wszeckich
hańb, „muszę Pana przywołać do po-
rządku.

Pos. Trąmpczyńćki: Panie
Prezydencie, widocznie nie władam do-
statecznie mową niemiecką, gdyź z naj-
lepszą wolą nie mogę na to znaleźć in-
nego odpowiedniego określenia..."

Poznajemy wtem naszego dzi-
siejszego Trąmpczyńskiego.

Z czasów przed wojną świa-
towąznajduję np.jeszcze w swych
papierach mowę  Trąmpczyń-
skiego w rozprawie Reichstagu z
dnia 25-go stycznia 1913 o zasto-
sowaniu ustawy  wywiaszczającej
iw niej takie oto... służalcze
oświadczenia:

„P. Schlee przyznaje, że Pola-
lakom w Poznańskiem zostały przyrze-
czone prawa narodowe, ale stracili je,
jak twierdzi, ruchawkami z lat 1846
1848. Czy nie wie on o tem, że obie-
tnice dane nam, zostały już w r.g1832
naojohydniej przez rząd pruski złama-
ne? Bo rządy Flottwela z czasu od 1832
do 1840 nic nie były lepsze od dzisiej-
szych. P. Schlee twierdzi: Polacy byli
niezadowoleni nawet wtedy, gdy rząd
uznawal ich prawa narodowe iżądali
praw coraz szerszych. P. Schlee jako
prewnik nie powinien się tak kompro-
milować. Bo że ktoś zbyt wiele żąda
nie jest to jeszcze powodem do ode-
brania mu tego. co juź posiada*.

W tejsamej mowie pos. Trąmp
czyński mówi o zarzucie bojkotu
Niemców w zaborze pruskim i w
pełnym Reichstagu nie zapiera
się go, ale uzasadnia:

— „Wspomniano tu o bojkocie, do
którego teraz Polacy nawołują. Czyż
my daliśmy powód do bojkotu? Czy od
lat kilkudziesięciu nie bojkotuje nas
rząd na każdym kroku?*

. Przytaczam co mam pod rę-

ką, nie wyszukując z wszystkich
mów ówczesnych, poprostu dla
przykładu, jaki był język tego...
sługi Niemiec".

* ż *

Lecz może słowa owe odno-
szą się tylko do czasu wojny
światowej?

Zaraz po wybuchu wojny, we
wrześniu 1914, opracowało Koło

Polskie projekt ustawy w 5 arty-

kułach, który mam przed sobą,

„Sługa Niemiec.”  
a który zmierza do zmienienia
przepisów wyjątkowych przeciw
Polakom w Niemczech. Do roko-
wań ze stronnictwami niemieckie-
mi w tej sprawie wyznaczyło Ko-
ło Polskie pos. Trąmpczyńskiego.
Po kilku miesiącach, w r. 1915,
politycy niemieccy zwrócili się
do Koła Polskiego O wyznacze-
nie kogo innego, a na pytanie,
dlaczego, odpowiedź brzmiała
dosłownie:

— „Der spricht zu uns wie der
Vertreter einer Grossmacht... Ten
przemawia do nas jak przedstawiciel
Mocarstwa..."

Ale Kolo Polskie nie zmieniło
swego pelnomocnika.

Z szczególną  troskliwością,
wytrwałością, uporem, zajął się
pos. Trąmpczyński w czasie woj-
ny sprawą robotników polskich z
zaboru rosyjskiego, zmuszanych
do pracy w Niemczech. W tej
sprawie składał ustawicznie za-
żalenia do władz, wygłaszał sze-
reg mów w Landtagu i Reichsta-
gu, wywołując głośne spory czyto
z przedstawicielem rządu Rzeszy
p. Lewald'em (4 listopada 1916)
czyto z ministrem spr. wewn.
Prus p. von Loebeli'em (22 mar-
ca 1918). Sprawę stawial jasno
np. w mowach z 4-go listopada-
1916 i z 10-go czerwca 1918:

— „Wedle prawa międzynarodowe-
go zatrzymywanie obcokrajowców jest
tylko o tyle dopuszczalne, o ile istnieje
niebezpieczeństwo, że przeciwne pań:
stwo może ich pociągnąć do słuzby
wojskowej.. Obecnie mamy czarno na
białem dowody, že Generalne Guberna-
torstwo Warszawskie wprowadziło przy-
mus pracy... (4.XI 1916)... Twierdzę, że
od średnich wieków żadne państwo, pro-
wadzące wojnę, nie poważyło się robić
tego, co zrobiono wobec robotników
polskich, tutaj, gdzie się 700 tysięcy
osób przez cztery lata zniewala do ro-
bót przumusowych na obczyźnie. Za na-
padów Tatarów w średnich wiekach
uprowadzano całą ludność i sprzeda-
wano na rynkach Adrjanopola i Kon-
stantynopola, aby zaspokoić brak rąk
roboczych na wschodzie Ale od tego
czasu minęły wieki... (10.V1 1918)..*

Pos. Trąmpczyński uparcie
walczył o to, by Niemcy w woj-
nie nie korzystały z pracy robot-
nika polskiego (około 250 tys.
zatrzymano po wybuchu wojny,
a ponad 400 tys. ściągnięto po-
tem) i oskarżał je przed światem
o gwałcenie prawa międzynaro-
dowego, porównując Niemców z
Tatarami w sposób... „służalczy."

* Z LJ

Jeszcze kilka przykładów wy-
stąpień pos. Trąmpczyńskiego w
czasie wojny.
W Landtagu dnia 15-go lute-

go 1917:
„P. Minister Spr. Wewn. von

Loebell starał się skierować na bok ze
stawianych przez. pos. Korfantego za-
rzutów, mówiąc: na kolanach winni Po-
lacy dziękować Bogu za to, że doszli w
Prusiech do dzisiejszego rozwoju go-
spodarczego. | złączył z tem zarzut
czarnej niewdzięczności. Ale wdzięcz-
ność należy się za czyny nie dla wła-
snego interesu dokonywane, a Państwo
Pruskie działało tu dla wlasnego inte-
resu gospodarczego, przyczem w osta-
tnich 40 latach działało ono przeciw
gospodarczemu rozwojowi Polaków
osobnemi poem Żąda się od nas
zaufania, tórego może żądać nawet
przeciwnik polityczny, mianowicie dla
swego poczucia prawa, ale sposoby
walki polityki pruskiej z Polakami nie
meją nic wspólnego nawet ze subjekty-
wnem poczuciem prawa... Pan Minister
stwierdzał, že strony Kola Polskiego
nie było ani słowa podzięki za manifest
z 5 listopada 1916 w Królestwie, ale
nam do tych podziękowań brak legity-
macji, bo chociaż Rząd dobrze wiedział,
iż naród polski czuje się całkowicie so-
lidarny w swych uczuciach i dążeniach,
unikał styczności z przedsławicielami
narodu polskiego w sprawie wydania
tego manifestu..."

W Komisji konstytucyjnej sej-
mu pruskiego dnia 17-go lutego
1918:

— „Mówca konserwatyny wygłosił
mowę obelżźywą przeciw Polakom. Ode-
grał on rolę Thersytesa, który pod
Troją słynął z rzucania obelg. Gdybym
ja był postacią z Homera, objąłbym
rolę Odysseusa, który tamtego skarcił,
ale zamiast berła użylbym narzędzia
giętszego (wielki niepokój, przewodni-
czący kilkakrotnie upomina mówcę).
Obelgi muszę sianowczo odeprzeć..."

A jeszcze dnia 23-g0 paždzier-
nika 1918 w Landtagu pruskim
pilnuje pos. Trąmpczyński, aby
obłuda Niemiec, już bliskich
rokowań pokojowych, była wi-
doczna:

— „Żądam postawienia na porzą-
dek dzienny wniosku nr. 1207 z podpi-
sami p. p. Lūedicke, von Heydebrand
i Haussmann Panowie już może za-
omnieli ten wnosek z 4 lipca 1918?
mierza on m. in. do przywrócenia

działalności Komisji Kolonizacyjnej i in-
nych podobnych instytucyj. Chciałbym
ten wniosek przed całym Światem tutaj
pod pręgierzem umieścić... 4ąda się w
nim dalszego prowadzenia tego bez-
miaru bezeceństw, który od 40 lat na-
zywano polską polityką Prus... (Prze-
wodniczący: Przywołuję Pana do po-
rządku za takie wyrażenie)... Jeszcze
dnia 24 września b. r. Kanclerz Rzeszy
von Hertling powiedział: my Niemcy
mamy w zakresie praw mniejszych na-
rodów czyste sumienie. Musimy wobec
świata wykazać, że to twierdzenie jest
kłamstwęm... (wielki niepokój.  Prze-
wodniczący: Panie pośle Trąmpczyński,
przywołuję Pana powtórnie do po-
rządku).,."

Oto jest... służalczość Wojcie-
cha Trąmpczyńskiego wobec Nie-
miec w czasie wojny.

*
* *

Wojciech Trąmpczyński ma
dzisiaj 70 lat, bo urodził się 8-go
lutego 1860. Sędziwy wiek nie
wowstrzymał go od tego, że wo-
bec dzisiejszego stanu rzeczy w
Polsce porzucił spokojniejszy Se-
nat i wszedł do Sejmu, aby wal-
czyć o prawo. | wobec całego
kraju i wszystkich stronnictw sej-
mowych stał się właśnie chorą-
żym tej walki o prawo.

Miara cierpliwości katoli-
ków kończy się. |

Przed paru dniami zamieścili-
śmy wiadomość o tem, že wla-
dze szkolne Kuratorjum Lubel-
skiego zamknęly seminarjum o-
chroniarskie w Lublinie, które
wychowało poważny zastęp o-
chroniarek, dzielnych Polek i ka-
toliczek.
W sprawie tej Katolicka Ag.

Prasowa pisze co następuje:
Sekciarsko - masońskie władze

szkolne, pod rządami ministra-
kalwina nabrały rozmachu, z ca-
łym cynizmem prowokując uczu-
cia katolików. Degraduje się ka-
tolickie szkoły, zamyka się je
nawet w środku roku szkol-
nego! E

Szczegėlną zacieklošcią i nie-
nawiścią do wszystkiego, cą ka-
tolickie, odznacza się działalność
kuratora lubelskiego, dr. E. No-
wickiego. Szkoły katolickie na
terenie tego Kuratorjum przecho-
dzą istne pasmo udręk, prześla-
dowań, gorszych jeszcze, niż za
czasów zaborców. Niektórzy wi-
zytatorowie i nauczyciele, dele-
gowani z odczytami, wygłaszają
przemówienia, których nie pow-
stydziliby się bezbożnicy mo-
skiewscy. i

Zamknięto seminarjum, gdyż
stwierdzono za dużo obrazów re-
ligijno-moralnych, a za mało
przyrodniczych.

1 to jest pówód dostateczny do
zamknięcia szkoły, do zagłady
placówki, która oddała polskości
tyle usług!

Stanowczo polska opinja ,u-
bliczna powinna zwrócić uwagę
i zareagować na te bezprawne i
skandaliczne występy bezbożni-
ków polskich, którzy zatruwają
nam szkolnictwo polskie, którzy,
zamiast uczyć, demoralizują nam
młodzież polską, jak to wiemy
chociażby z osławionej konferen-
cji, urządzonej pod egidą p. mi-
nistra Czerwińskiego w Łowiczu.

Czas skończyć z masońską
okupacją szkolnictwa polskiego!

Antykatolicki charakter
Związku Zaw. Nauczyciel-
stwa Szkół Powszechnych.

(Kap) Niedawno odbyt się w
Głębokiem powiatowy zjazd Pol.
Związku Nauczycielstwa Szkół
Powszechnych o charakterze dla
Kościoła katolickiego  niežyczli-
wym. W myśl lansowanej obec-
nie zasady, że praca państwowo-
twórcza stoi ponad religją, obec-
ny na zjeździe przedstawiciel wo-
jewódzkiego Związku Nauczyc.
ustalił następujące normy dla
związkodawców w pow. Dziśnień-
skim. 1) wyzwolić się z pod su-
premacji kłeru; 2) nie współ-
pracować z nim z organizacja-
mi przez kler popieranemi, jak
S. M. P. a nawet Pol. Macierz
Szk.; 3) natomiast popieraći
opiekować się organizacjami
i związkami, pokrewnemi Zw.
Naucz.
W toku dyskusji nad refera-

tem tego „pedagoga* w tymże
duchu i kierunku zabierało głos
kilku członków Związku N, nie
obeszło się przytem bez złośli-
wych wycieczek pod adresem
duchowieństwa.

Jaka szkoda, że młodzieńczy
zapał młodych pedagogów nie
zadał sobie trudu zająć się czemś
poważniejszem, jak np. podnie-
sieniem niskiego poziomu nau-
czania, niż zwalczaniem ducho-
wieństwa katolickiego i społecz-
nych poczynań Kościoła! Jeśli
chodzi o kler katolicki w pow.
Dziśnieńskim, ma on za sobą nie

Władze sowieckie aresztu-
ją i wywożą Polakėw—

katolików.

(KAP) Do Równego na Wo-
łyniu przed paru dniami zdołało
njść z pod kul bolszewickich
dwuch Polaków-katolików z pod
Żytomierza i Zwiahla, którzy opo-
wiadają o strasznych znęcaniach
się katów moskiewskich nad lud-
nością polską i nad prawosław-
nymi (lkraińcami, którzy wierzą
w Boga. Niema dnia, żeby kogoś
nie zaaresztowano i nie wywie-
wieziono w gląb Sybiru. Bolsze-
wicy zaaresztowali i wywieźli do
więzienia w Kijowie następujących
księży Polaków: ks. Bienieckiego
z Połonnego, nad którym się znę-
cano w okropny sposób i który
zmarł w więzieniu; ks. Prokopo-
wicza,z Labunia; ks. Opolskiego
z Romanowa; ks. Kuszyńskiego z
Zwiahla i księży Rosenbacha i
Hufa za to tylko, że głosili w

 

I do tego oto 70 letniego star-
ca, po takich bojach o polskość,
staczanych wytrwale i odważnie
przeciw potędze Prus, dzisiaj kie-
ruje się zarzut, że był „przyjacie-
lem Wilhelma ll-go i sługą Nie-
miec!*

Przy Trąmpczyńskim stanął w
Komisji Wojskowej pos. Stefan
Dąbrowski. Jest między nimi bra-
terstwo broni nie od dzisiaj, ale
właśnie z czasu tej wojny šwia-
towej, o której mówiono. Gdy
Trąmpczyński walczył o to, aby
robotnik polski z zaboru rosyj-
skiego nie pracował dla Niemiec,

DUCHMINISTERSTWA WYZNAŃ RELIGIJ-
NYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO.

małe zasługi dla szkolnictwa pol-
skiego już z doby przedwojennej,
kiedy nie było p.p. związkowców.
Dość wspomnieć, że gdy żołnierz
"polski wyzwalał Dziśnieńszczyznę,
w ślad za nim organizującę się
władze szkolne znalazły w powie-
cie całą sieć szkół, utrzymywa-
nych przez instytucje katolicko-
społeczne. Przez szereg lat na-
stępnych Inspektorat Szkolny
chętnie widział współpracę kleru
nad rozwojem szkolnictwa, czego
mu kler nie odmawiał, jak nie
odmawia i teraz. W samem Giłę-
bokiem już drugi rok dziatwa
szkolna dla braku własnego lo-
kalu odbywa ćwiczenia gimna-
styczne na sali Domu Parafjal-
nego. W tejże sali z zezwolenia
probostwa i z wyraźną niewygodą
dla odbywającego się w tym cza-
sie kursu Stowarz. Młodzieży Pol-
skiej obradował właśnie Związek
Naucz., któremu przesłano rów-
nież .w imieniu kleru dekanatu
powitanie zjazdowe. 5

Tak ražąco antykošcielny prze-
bieg zjazdu wywołał przykre wra-
żenie wśród społeczeństwa pol-
skiego w Głębokiem, a dla Koś-
cioła katolickiego nie pozostawia
żadnych złudzeń, że masońska
ręka kieruje Związkiem Zawod.
Nauczycielstwa.

„Masonerja radosnej pracy“
w Związku Nauczycielstwa

Szkół Powszechnych.
Parę lat temu warszawski od-

dział Związku Zaw. Pol. Naucz.
Szkół Powsz. użyczył swego lo-
kalu przy ul. Marszałkowskiej na
odczyty i zebrania dyskusyjne
dla bezbożników z Tow. Wolno-
myślicieli. Gościnność idzie i da-
lej, bo wswojej prasie związkow-
cy chętnie zamieszczają np. taki
artykuł p. Stanisława Bełżeckiego,
drukowany w Nr. 8i 9 „Prasy
Szkolnej", dod. mies. do „Głosu
Nauczyć. z r. 1929. Artyku! do-
pomina się o odpowiednią „książ-
kę dla młodzieży*. Słusznie! Z*wie-
loma żądaniami autora można się
najzupełniej zgodzić, ale obok
tego, chyba dla nastraszenia pu-
bliczności, jest przedstawiony typ
mazgajowaty, który popiera lite-
raturę „placzliwie patrjotyczną“,
żąda od młodzieży „cnót miesz-
czańskich*,zachowania „przepisów
kościelnych i magistrackich* (!).
Przy sposobności autor podkpiwa
sobie z kultu Swiętych, zalicza
do „insygni inkwizycji... szkaplerz"
(str. 280), trąbi na cześć auta,
aeroplanu i radja, tu i ówdzie
powołuje się na autorytety p R.
Minkiewicza, p. J. Sołtysa i ich
artykuły w organie wolnomyśli-
cieli „Życie wolne", wreszcie na
zakończenie przytacza taką wią-
zahkę myśli programowych (str.
282):

„Dzisiejsza młodzież to banda
serdeczna i łobuzerja najmilsza,
to konfraternia kpin i śmiechu i
rekordsmeny humoru, to baszy-
bużuki niepoprawnei bez respek-
tu, to masonerja radosnej pracy
i socjeta, fikająca beztroskliwie
kozły na łące życia... Dla tych
sympatycznych urwipołciów nie-
ma żadnej świętości ponad
pracę, żadnej wiary ponad
przyszłość, żadnej moralności
ponad rzeczywistość, żadnych
obowiązków ponad obywatel-
skie i nic cudowniejszego po-
nad życie”.

Możemy zapewnić autora, że
dla najweselszej, najradośniejszej
młodzieży świecą ideały wyższe i
piękniejsze, które rzucają blask i
na pracę i na obowiązek obywa-
telski i na przyszłość. (Kap).

"ZA CZERWONYM KORDONEM.
kościele słowo Boże, zachęcając
do niesienia pomocy uciśnionym.

Terror sowiecki na Ukrainie.
MOSKWA, 10.3. (Pat.). Trybu-

najwyższy w Charkowie
rozpatrywanie sprawy

kontrrewolucyjnej organizacji —

związku uwolnienia Ukrainy, wy-
krytej z końcem roku ubiegłego.
Przed trybunałem stanęło 45
oskarżonych, wśród nich członek
akademji Efremow, były wice-

prezes rady centralnej, Czechow-
skij, były prezes rządu ukraiń-
skiego Petlury, Nikowskij, były
minister spraw zagranicznych te-
go rządu- oraz wielu innych.

Ustalono, że organizacja dążyła

do obalenia władzy sowieckiej na
Ukreinie drogą zbrojnego powsta-
nia. Po załatwieniu wszystkich
formalności prawnych trybunał
przystąpił do odczytywania aktu

oskarżenia. Rozprawom  przysłu-
chiwał się korpus
pełnym składzie.

nał
rozpoczął

był Dąbrowski głównym bojowni-
kiem całej roboty, nie dopuszcza-
jącej do dania Niemcom rekruta

polskiego z zaboru rosyjskiego.
Ich stanowisko wobec Niemiec
było przez cały czas wojny jasne
i stanowcze.

Przy Wojciechu Trąmpczyń-
skim, któremu się zarzuca służbę

Niemcom, stają także w hołdzie
dia jego dawnej i dzisiejszej pra-

cy wszyscy, którzy cenią i prawdę

i tę piękną, jak niewielu to jest

dane, służbę Polsce.
Stanisław Stroński.

 

konsularny w

Drobne wiadamości
Zamach na pociąg.

BYTOM, 10.3. (Pat). Onegdaj
kolejarz, dozorujący toru na sta-
cji Bytom, zauważył opodal stacji
trzewik hamulcowy, O tej właś-
nie porze miał nadejść z Rojcy
(Polska) pociąg osobowy, wiozą-
cy polskich robotników do By-
tomia Dozorca usunął natych-
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miast ów hamulec, dzięki czemu
uniknięto niechybnej katastrofy.
Władze policyjne niemieckie pro-
wadzą dochodzenie w tej spra-
wie. Sprawców dotychczas nie
ujęto.

0 votum nieufności dla min. Czerwińskiego
i Prystora.

Jak donosi „A. B. C.*:
Są oznaki, że poszczególne

kluby opozycyjne w Sejmie go-
tują się do generalnego szturmu
na system rządów pomajowych,
chcąc je ostatecznie zlikwido-
wać. Ponoć mocne i bojowe ak-
centy dominują w centrolewie.

Akcję tę ma przyśpieszyć roz-
kład w B. B. Ma się tam przygo-
towywać rozłam. Pono około
50-ciu posłów szykuje się do wy-
stąpienia przeciw dyktaturze płk.
Sławka.

Jeśli pogłoski o generalnym
ataku na system rządów pomajo-
wych są prawdziwe, to sobotnie
wnioski o votum nieufności dla
ministrów Czerwińskiego i Pry-
stora byłyby wstępnym krokiem
do tej batalji.

Wnioski o votum nieufności
dla min. Czerwińskiego zgłosiły
Kłub Narodowy i Ch. D. Wniosek
Klubu Narodowego brzmi.

„Wysoki Sejm uchwalić
czy:

ra-

Na mocy art. 58 Ustawy kon-
stytucyjnej, Sejm żąda ustąpie-
nia ministra wyznań religijnych i
oświecenia publicznego dr. Sławo-
mira Czerwińskiego”.

Wniosek o votum nieufności
dla min. Prystora zgłosiła P. P. S.

Głosowanie nad temi wnio-
skami odbędzie się na najbliž-
szem posiedzeniu Se mu, a więc
w piątek.

Czy te wnioski przejdą?

Wczoraj obradowały kluby
włościańskie, ktore, jak słychać,
zastanawiały się nad tem, czy
poprzeć wniosek socjalistów. W
kołach sejmowych przypuszczają,
że zarówno wnioski Klubu Narod.
i Chrześc. Dem. jak i wnioski
PPS uzyskają większość w Sejmie.

Z kół rządowych dają w dal-
szym ciągu do poznania, iż ca-
ły rząd będzie się solidaryzował
zarówno z min. Prystorem, jak i
min. Czerwińskim.

A wiec afera!
W sprawie gospodarki budowlanej magistratu m. Wilna.

Na jednem z ostatnich posie-

dzeń Rady Miejskiej, radny „to-

warzysz“ Pławski pozwolił sobie

na szereg uszczypliwych uwag

pod adresem niżej podpisanego,

z powodu nazwania po imieniu

sposobów gospodarowania gro-

szem publicznym sanacyjno-socja-

listycznych ojców miasta, a w

szczególności sekcji technicznej

kierowanej przez pepesowca p.

Czyża. Specjalnie oburzyło rad-

nego Pławskiego użycie słowa

„afera”, gdyż w jego pojęciu wy-

rzucenie na bruk kilkudziesięciu

tysięcy złotych pieniędzy społecz-

nych nie jest aferą, a w szcze-

gólności w sprawie budowy

szkoły w Kuprjaniszkach nie

upatrywał „towarzysz*  Pławski

żadnych cech godnych  potę-

pienia.

Wszystko miało być w jak

najlepszym porządku.

Tymczasem okazało się, że

jednak rację miał prof. Komar-

nicki, który twierdził, że sprawa

wymaga gruntownego zbadania.
Bo oto w końcu ubiegłego

roku, czy też w początkach roku

bieżącego specjalna komisja zdaw-

czo-odbiorcza miała ostatecznie

przekazać gmach szkolny w

Kuprjaniszkach władzom oświa-
towym.

W skład komisji weszli tech-

nicy, którzy brali udział w budo-

wie szkoły, ponadto przedstawi-

ciel Województwa, inspektor szkol-

ny i naczelny lekarz szkół po-

wszechnych dr. Brokowski.

A więc nie „złośliwe endeki“,

jeno przedstawiciele władz i

wręcz sanacyjny lekarz. A jednak

ta komisja budynku nie przyjęła,

bo okazało się:
1) Dach kryty gontem wyma-

ga całkowitej przeróbki, bo cho-

ciaż na polache śniegu nie było,

to jednak pokrywał on grubą

warstwą strych, a topniejąc za-

lewał sufity. Zwykłe uszczelnienie

przeprowadzić nie dało się.

2) Pomimo łagodnej zimy

temperatura w szkole nie była

wyższą ponad 6 stopni, bo piece

popękały i wymagały ponownie

gruntownej przeróbki. Ponadto

zachodzi potrzeba zwiększenia

ilości pieców.

3) Ściany porozsychały się i

powstały szpary, dla usunięcia

których należy „otynkować lub

oszalować ściany od zewnątrz.

4) Nowozbudowany ustęp oka-

zał się zbyt ciasnym na tę ilość

dzieci, jaka do szkoły uczęszcza.

5) Szopę na węgiel rozpoczęto

budować dopiero w grudniu, więc

opał, węgiel i drzewo, leżał pod

gołem niebem.

Słowem „usterki” na każdym

kroku, a koszta powtórnego re-

montu wynoszą od 15 do 20

tysięcy.

A pamiętajmy, że szkołę zbu-

dowano dopiero przed rokiem i

już raz remontowano.

Czy po tem wszystkiem ma-

  

  
  

my twierdzić, że to są tylko

„drobne usterki, niedopatrzenie”?

Czy też taki stosunek do grosza,

który się nieraz wyciska przez

sekwestratorów i licytacje ostat-

niego mienia podatników, mamy

prawo nazwać — „aferą”.

Chyba żaden uczciwy czlo-

wiek wątpliwości tu mieć nie

może.

A może dziś i „towarzysz”

Pławski nie będzie miał wątpli-

wości?
A jeżeli je jeszcze ma, to

niech si pofatyguje na dzisiej-

sze „poufne” posiedzenie w gma-

chu Macistratu, gdzie ponoć ma-

ją rozważać sprawę 30 kilku ty-

sięcy złotych, wydanych na ro-

boty kanalizacyjne.
Ze swej strony możemy?za-

pewnič sanacyjno-socjalistycznych

ojcėw miasta, že ježeli wiedzą

tylko o 30 paru tysiącach zlo-

tych, to nic nie wiedzą, bo my

wiemy o sumach znacznie więk-

szych i twierdzimy, że dzięki nie-

dołężnej i wybitnie  partyjno-

socjalistycznej gospodarce kie-

rownika sekcji technicznej, mła-

sto poniosło straty przewyż-

szające (do dn. 1.X.29 290 tys.

złotych, że wówczas, gdy przed-
siębiorcy prywatni biorą za

metr bieżący wraz z materja-
łami i ułożeniem rur około
35 zł, cena samych tylko ro-
bót wykopowych (bez rur i
pracy robotników wykwalifi-

kowanych) przy robotach ma-

gistrackich waha się za 1 metr
bieżący od 64zł. 16gr. (zaułek
św. Michaiski), do 399zł.50gr.

(przy ul. Św. Anny).
To są cyfry zbyt krzyczące,

żeby ktoś, "chociażby nawet sam
„towarzysz” Pławski, ośmielił się

twierdzić, że mamy do czynienia
z brakiem dozoru i drobnemi

usterkami.

Posiadamy ponadto pewne da-
ne, że sprawę usiłowano zatu-

szować, że w związku z tem po-

zostaje zgoda pepesowców na

'udzielenie 25 tysięcy złotych na

cele  niekontrolowanego  szkol-

nictwa żydowskiego itp. Czy wo-

bec tego nie miał racji prezes

koła.Chrześcijańsko-Narodowego

prof. Komarnicki, gdy się doma-

gał „rewizji całokształtu gospodar-

ki* sekcji technicznej? Możemy

zapewnić towarzyszów Pławskiego

i Czyża, że doskonale ich poli-
tykę rozumiemy, ale stojąc na
straży interesów miasta i grosza

publicznego nie dopuścimy do

żadnych przemilczeń i już dziś.
głośno domagamy się dymisji

Magistratu i oddania gospodarki

i pieniędzy miejskich w ręce lu-

dzi odpowiednich. |

Bo dziś mamy przed sebą

aferę, prawdziwą aferę.

„P. Kownacki.

ostatni tydzień — -
„SZOPKI AKADEMICKIEJ”

wielka 24.

Wtorek, środa i piątek o godz: 8,15. |.
== w wwa 

    

   

U
Ś

a
o

d
o
a
o

J
a
i

E
E

za
m
ł
d
w
w
i

a
w
m

a

 

 
   

              



  

  
   

u

0-

ie

 

 
iż jest zesłany
siłę wyższą i

=
2 

KRONIKA.
Ułatwienie dostępu do kaplicy Ostro-

bramskiej.
Jak wiadomo, do kaplicy Ostro-

bramskiej prowadzi tylko jedno
wejście po wązkich schodach,
które jest równocześnie wyjściem.
Stwarza to tłok i uniemożliwia
ludziom chorym lub w  podesz-
łym wieku wysłuchiwanie mod-
łów w samej kaplicy. Trucności
z tem związane szczególniej za-
znaczyły się w czasie uroczystoś-
ci koronacyjnych.

Już wówczas aktualną stała
się sprawa drugiego wyjściai
pchnięta na realne tory przez
obecnego proboszcza ostrobram-
skiego ks. kanonika St. Zawadz-
kiego, który powierzył inż. Po-
prockiemu opracowanie odpo-
wiedniego planu, przedstawionego
J. E. ks. Arcybiskupowi Metropo-
licie i przez Niego zaaprobowa-
nego.
W dniu wczorajszym odbyło

się wspólne posiedzenie i wizja
lokalna komisji konserwatorskiej
z ramienia Ordynarjatu i Urzędu
Konserwatorskiego w urzędzie pa-

Z miasta.
— Tragiczny wynik poje-

dynku. Wczoraj miasto obiegła

wiadomość, że dnia tego nad ra-
nem odbyło się spotkanie po-
między komendantem Strzelca z
Warszawy a urzędnikiem urzędu
wojewódzkiego w Wilnie, w wy-

"niku którego urzędnik ów jest
ciężko ranny otrzymawszy po-
strzał w wątrobę.

— Z konsulatu łotewskie-
go. Dn. 12 marca Konsulat bę-
dzie nieczynny z powodu święta.
— Agitator baptystów do-

stał pomieszania zmysłów.
Onegdaj w domu modlitwy przy
ul Trockiej 7 dostał nagłego po-
mieszania zmysłów czołowy czło-
nek sekty baptystów Lewkowicz.
Lewkowicz dostał obłędu na tle
religijnem, bowiem uroił sobie,

na ziemię przez
że musi nawrócić

ludzkość na baptystów. Lewko-
wicza wezwane pogotowie ratun-
kowe odwiozło do szpitala św.
Jakóba. d

Sprawy wojskowe.
— ćwiczenia wojskowe te-

goroczne. Na dzień 1 kwietnia
r. b. ma być podany do wiado-
mości publicznej rozdzielnik te-
gorocznych ćwiczeń wojskowych.
Przygotowanie do ćwiczeń znaj-
duje się obecnie w D. O. K. Nie
jest jeszcze ostatecznie ustalone,
jakie roczniki będą pociągnięte w
r. b. do ćwiczeń, wobec czego,
ogłaszanie wszelkie byłoby przed-
wczesne. W każdym razie, jak nas
informują ze strony miarodajnej,

| liczba powołanych na ćwiczenia
w r. b., będzie znacznie zreduko-
wana. Ćwiczenia odbędą się w
trzech turnusach.

Sprawy rolne.
— Wypłata z tytułu iikwi-

tacji dawnych banków ziem-
skich. Swego czasu podane były
do wiadomości decyzje Komitetu
 Likwidacyjnego przy Min. Skarbu
w sprawie b. jednostek prawnych
prywatnych rosyjskich, likwido-
wanych na podstawie odpowied-
niej ustawy. Wchodziły tu w ra-
chubę banki ziemskie czynne
rzed wojną na terenie Rzeczy-

„Pospoltej ktėrym się naležą wiel-
f sie kwoty z tytułu udzielonych
pożyczek, a pozatem których
obligacje są w posiadaniu wielu
osób w Polsce. Przeprowadzona
rejestracja długów i wierzytelno-
Ści ustaliła współczynnik, według
którego wypłaty będą dokonane.
Wypłaty nastąpią już w dniach
najbliższych. Wileński Bank Ziem-
ski, którego obligacjami płacić
się będzie, nadesłał pierwszy pa-
kiet obligacji na ręce Banku
Gospodarstwa Krajowego. W naj-
bliższym czasie Bank G. K. w po-
rozumieniu z Komitetem Likwi-
dacyjnymŻ. W. K. przystąpi do
wypłat.

Handel i przemysł.
— Rejestracja rzemiešini-

ków grupy skórzanej. Zarząd
Izby Rzemieślniczej w _ Wilnie
Przypomina, iż w dniach od 10-go
do 15-go marca r. b. w lokalu
lzby Rzemieślniczej w Wilnie (ul.
Niemiecka Nr. 25), codziennie w
godzinach od 10-ej do 14-ej od-
ywa się rejestracja :« rzemieślni- 
ie zarejestrowali się dotychczas
a pośrednictwem Cechów. Do

rejestracji stają zawody: biało-
kórnictwo, cholewkarstwo, ręka-
Wicznictwo, rymarstwo,  siodlar-
stwo, szewctwo, garbarstwo i in-
troligatorstwo. s
| Zglaszający się winni posiadač
dokumenty osobiste i zawodowe
(dyplomy, świadectwa). Winni nie-
łarejestrowania się ulegną Karze
Ww myśl art. 192 Ustawy Przemy-
ślowej.

p grupy skórzanej — tych co

  
   
     

   

  

     

  

Sprawy robotnicze.
_ — Stan bezrobocia. Według
„Janych w ciągu ubiegłego ty-
dodnia na terenie miasta Wilna
rejestrowano 4344 bezrobot-

„ych w tej liczbie 3260 mężczyzn
1084 kobiet. Bezrobocie w po-

ównaniu z poprzednim tygod-

rafjalnym. Obecni byli: J. E. ks.
Biskup - Sufragan Michalkiewicz,
ks. kan. Żebrowski, konserwator
dr. Lorentz, profesorowie (I. S$. B.
Ruszczyc i Kłos, inż. Paprocki
oraz gospodarz. — ks. kan. S.
Zawadzki. Projekt inż. Paproc-
kiego został przyjęty i, po za-
twierdzeniu go przez Ulrząd Kon-
serwatorski i Dyr. Robót Publicz-
nych, rozpoczną się roboty w
końcu kwietnia r. b.

Projekt omawiany przewiduje
przebicie w zachodnim murze
kaplicy drzwi oraz wykonanie żel-
betowych schodów, by odwiedza-
jący kaplicę wychodzili z niej
inną drogą, nle tamując ruchu i
nie stwarzając niebezpiecznego
ścisku.

Zrealizowanie tego projektu
należy uważać za myśl nader
szczęśliwą zarówno ze względu
na wygodę zwiedzających kaplicę
jak też na bezpieczeństwo i
porządek w świętem miejscu. |

niem zmniejszyło się o 145 osób.
Zmniejszenie się bezrobocia

w Wilnie nastąpiło wskutek za-
trudnienia przy robotach ziemnych
około 400 bezrobotnych. (d)

Sprawy akademickie.
— Z Koła Prawników Stud.

U. S. B. Na Walnem Zebraniu
Koła dnia 28 lutego r. b. został
powołany, a 7 marca b. r. ukon-
stytuował się Zarząd pomienio-
nego Koła w składzie następu-
jącym:

Prezes — kol. Wiszniewski Je-
rzy. P. o. vice-prezes—kol. Anto-
niewicz Kazimierz. Skarb. — kol.
Macenowiczówna Janina — kol.
Wolski Tadeusz. Sekretarjat wew-
nętrzny—kol. Chmielewska Józefa,
zewnętrzny—kol. Nikotin Mikołaj.
Bibljotekarz i kier. czytelni—kol.
Grabowski Feliks. Kierownik Sek-
cji Wydawniczej —kol. Przegaliń-
ski Witold. Kierownik Sekcji Sa-
mopomocowej — kol. Jurkiewicz
Hipolit, oraz Komisja Rewizyjna
w składzie następującym:  Prze-
wodniczący—kol. Święcicki Józef.
Członkowie—kol. Paciulewicz Sta-
nisław—kol. Klukowski Stanisław.

Sekretarjat czynny jest co-
dziennie oprócz niedziel i świąt
od godz. 12 — 2 w lokalu Koła
(Zamkowa 11).
— Młodzież Wszechpolska.

Dziś o g. 19 odbędzie się ze-
branie dyskusyjne Mł. Wszech-
polskiej w - Gmachu Głównym
Uu. S. B. W sali IV r. 3 na po-
rządku dziennym z referatem
kol. H. Rawy „O pojmowaniu
Polski” z nawiązaniem do myśli
politycznej J. L. Popławskiego.

Sprawy szkolne.
— Przygotowanie do obro-

ny przed gazami trującemi.
Zarząd Główny L. O. P. P.
wnajbliższym czasie zaopatrzy
wszystkie szkoły średnie, zawodo-
we i powszechne znajdujące się
na terytorjum Okręgu Szkolnego
Wileńskiego w bibljoteki lotniczo-
gazowe, tablice poglądowe, w
maski gazowe oraz tablice ratow-
nicze przed gazami bojowemi.

Do szkół tych ma nadejść
około 40 tys. książek i broszur
oraz 20 tys. tablic PC

d

Z życia stowarzyszeń.

— Naukowe posiedzenie Wii.
Towarzystwa Lekarskiego od-
będzie się we środę dnia 12 b.m.
o godz. 8-ej w lokalu własnym
(Zamkowa 24). Na porządku dzien-
nym: odczyt dr. de Rosseta p. t.
„Myelosis funicularis, a choroba
Biermera”.

— Nadzwyczajne Walne
zebranie Stow. Lekarzy Pola-
ków odbędzie się dnia 25 b. m.
w lokalu Wileńskiego Towarzy-
stwa Lekarskiego (Wielka 24). Po-
czątek o godz. 8 (w drugim ter-
minie 8 i pół).

Na porządku dziennym: wy-
bory Prezesa >towarzyszenia, od-
czyt dr. med. H. Rudzińskiego
„O stanie: sanitarnym w Jugo-
sławji”, sprawozdanie z działal-
ności Biura Pośrednictwa Pracy
Izby Lekarskiej i inne.
— Środy Literackiej dn. 12

b. m. nie będzie.
— Walne Zgromadzenie

T-wa Dobroczynńego im. św.
Kazimierza, Mostowa 10, zakład
św. Kazimierza, odbędzie się o
godz. 5-ej dn. 12 marca r. b.

Sprawy saniiarne.
—  Oględziny zdrowotne

dziatwy szkolnej. W miesiącu
lutym specjalna komisja lekarska
dokonała lustracji higjeniczno-le-
karskiej w szkołach powszechnych
m. Wilna.

Odwiedzono 40 szkół pow-
szechnych polskich i 18 żydow-
skich.

Przeprowadzono badań indy-
widualnych 1094, przyczem stwier-
dzono. dzieci brudnych 2186,
oraz zawszawionych 1862 dzieci
szkół powszechnych polskich i
366 dzieci brudnych i 137 zaw-
szawionych dzieci szkół pow-
szechnych żydowskich.

Z chorób zakaźnych zanoto-
wano świerzbę w 6 wypadkach

konkursowego

(10 żydów), inne choroby skór-
ne 177, (28 żydów) gruźlica płuc
podejrzana 27, (14 żydów), gruż-
lica płuc stwierdzona 5, (8 ży-
dów) gruźlica gruczołów człon-
nych 153, (żydów 8) choroby ner-
wowe 19, choroby nosa 83, cho-
roby uszu 76,. jaglica 28, inne
choroby oczu 200, wady wzroku
65, gruźlica innych narzędów 2,
odra 63, koklusz 8, płonica 4,
ospówka 2, błonica 1, róża 1,
tyfus brzuszny 1. Stan lokali
szkolnych jest zadawalający.

Sprawy samorządowe.
— Inspekcja komunalna w

pow. Święciańskim.  Onegdaj
wojewódzki inspektor związków
komunalnych p. A. Żyłko prze-
prowadził z polecenia p. Woje-
wody Wileńskiego inspekcję na
terenie gminy Święciańskiej,pod-
dając szczegółowemu zbadaniu
stanu drukarni gminnej i zazna-
jamiając się z treścią zarządzeń
przedsięwziętych przez zarząd
gminy i powiatowe władze nad-
zorcze w celu podniesienia i
usprawnienia tego przedsiębior-
stwa. Nadto inspektor dokonał
lustracji biurowości w wydziale
powiatowym w Święcianach.
W wyniku powyższej inspekcji

p. Wojewoda wyda zarządzenia
mające na celu usunięcia zauwa-
żonych usterek i braków. (d)

Sądy.
— Echa procesu mordercy

inspektora szkolnego Stadnika.
Jak się dowiadujemy prokurator
Sądu Okręgowego wydał polece-
nie niezwiocznego aresztowania
6-ciu świadków za fałszywe ze:
znanie złożone w procesie o za-
bójstwo zastępcy inspektora szkol-
nego Stadnika. Wśród areszto-
wanych znajduje się3 ch nauczy-
cieli oraz furman Oleszkiewicz,
który wiózł Trybusiewicza. Wszys-
cy oni wbrew prawdzie świadczyli
w obronie skazanego Trybusie-
wicza. š

Kronika policyjna.
— Włamywacze w cukierni

p. f. „B. Sztrali* Banda grasu-
jąca od pewnego czasu na tere-
nie Wilna w nocy z soboty na
niedzielę snowu dokonała zuchwa-
łego włamania w centrum miasta
i to nawbrost lokalu komisa-
rjatu.

Tym razem złoczyńcy wdarli
się do cukierni p. f. „B. Sztrall“,
dokąd przedostali się przez ogro-
dy od zauł. Dobroczynnego.

Troje drzwi zabezpieczających
dostęp do sali bufetowej złodzie-
je wyłamali i tą drogą dotarli do
miejsca, gdzie: spodziewali się
znaleźć gotówkę.

Tymczasem otwarta kasa oraz
szuflada przeznaczone do prze:
chowywania gotówki obrotowej
upewniły niemile złoczyńców, iż
daremnie się fatygowali.

Łupem wiamywaczy stała się
niewielka kwota pieniędzy oraz
papierosy.

Naogół straty oraz
sięgają 200 złotych.

Uwiadomiona policja wdrożyła
dochodzenie, lecz jak dotąd bez
pozytywnych wyników.

Teatr, muzyka i sztuka.
TEATRY MIEJSKIE w WILNIE.
— Teatr Miejski na Pohuiance.

szkody

Dziś „Jaś i Małgosia" opera w 3 ak-
tach E. Humperdincka.

— Najbliższą premierą teatru na
Pohulance będzie głośna sztuka Franka
„Karol i Anna“

— Teatr Miejski
Dziś „Gdybym chciała",

POLSKIE RADJO WILNO.
Progra m: y

Fala 385 mtr.

Wtore, dnia 11 marca 1930 r.
11,55. Sygnał czasu.
12,05. Poranek muzyki popularnej.
13,10. Komunikatmeteorologiczny.
15,00. Odczyty dla maturzystów:

„Literatura staropolska" (prof. St. Słoń-
ski) i „Wśród klęsk dzielnicowege roz-
bicia" (dr. H. Paszkiewicz).

16,15. Transm. z rest. „Polonja“ —
muzyka lekka.

17,15. „Mała skrzyneczka“.
17,45. Koncert popularny z Warsz.
18,45. Kurs literatury polskiej, J.

Wierzyński.
19,20. Opera komiczna

Stiaussa „Zemsta Nietoperza**

w „Lutni'.

Jana

Uroczystość wręczenia nagrody li-
leratkiej m. Wilna p. Kazimierze

lłakowiczównie.
W niedzielę dnia 9 bm., od-

było się uroczyste posiedzenie
Rady miejskiej m. Wilna, zwoła-
ne celem wręczenia nagrody im.
FA. _ Mickiewicza, ufundowanej
przez municypałność  wileńską
pierwszej lauretce nagrody p.
Kazimierze Iłiakowiczównie. Stół
prezydjalny na tle zieleni iki-
limów zajęli: prezydent m. Wilna
p. Folejewski, J. E. ks. Biskup
Bandurski, wojewoda p. Racz-
kiewicz oraz prezydjum sądu

z prof. M. Zdzie-
chowskim na czele. Naprzeciw-
ko stołu prezydjalnego specjalnie
przygotowane miejsce zajęła lau-
retka p. K. Illakowiczėwna. Salę
wypełnili licznie przybyli goście
i radni miejscy.

Posiedzenie otworzył p. Fole-
jewski, jako prezydent miasta,
poczem głos zabrał prof. M. Zdzie-
chowski, jako przewodniczący ko-
mitetu, które przyznało nagrodę
podkreślając jednomyślność w
wyborze pisarki do pierwszej na-
grody m. Wilna, poczem w krót-
kości scharakteryzował jej twór-

prz
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czość. Obszerniejszą charaktery-
stykę zdał członek komitetu p.
Witold Hulewicz.

Odpowiedziała mówcom lau-
reatka w tonie serdecznym i pro-
stym zaznaczając, że nagroda ta
spadła na nią, jej zdaniem nieza-
służenie, gdyż „śpiewała sobie,
nie ludziom". Po dokonaniu aktu
wręczenia, p. Prezydent miasta
podejmował zebranych  „her-
batką“.

P. K. IHakowiczowna w zwią-
zku zawodowym literatów.
W sobotę dn. 8b. m. pierwsza

laureatka nagrody literackiej m.
Wilna, p. Kazimiera lłłakowiczów-
na, była podejmowana przez Z.
Z. L. P. w Wilnie na Srodzie Li-
terackiej.

Po krótkich słowach powital-
nych prezesa Z. Z. L. P., p. prof.
M. Zdziechowskiego, p. prof. S.
Srebrny w dłuższem przemówie-
niu scharakteryzował twórczość
p. K. Illakowiczėwny, podkrešla-
jąc w niej szczególnie prawdę i
intensywność przeżycia, prosty
styl Oraz mitologiczno-baśniowe
spojrzenie na świat.
W imieniu Związku Kobiet

w Wilnie naszą laureatkę powi-
tala p. Marja Iwaszkiewiczowa.

Następnie p. Illakowiczėwna
odczytała szereg własnych wier-
szy.

Na zakończenie Środy, p. dyr.
Wyleżyńska wykonała kilka pieśni.

Ž S.S.S.

Otwarcie Studjum Ka-
tolicko-Społecznego.
W niedzielę ubiegłą w sali

Chrześcijańskiego Domu Ludo-
wego przy ul. Metropolitalnej 1,
odbyło się otwarcie Studjum ka-
tolicko - społecznego, zorganizo-
wanego przez Mrchidiecezjalną
Ligę Katolicką dla inteligencji.

Stosunkowo niewielką sałę wy-
pełniła do ostatniegm miejsca
publiczność.

Akt otwarcia Studjum zaszczy-
cił swoją obecnością J. E. ks.
Biskup - Sufragan Michalkiewicz.
Zagajając zgromadzenie właściwy
inicjator Studjum ks. Szambelan
Ignacy Olszański wyjaśnił zebra-

nym warunki powstania i cel
Studjum. Chodzi mianowicie o
wciągnięcie możliwie szerokich
mas wiernych do czynnej pracy
dla Kościoła. Zwłaszcza dziś to
się staje koniecznem, wobec
otwartej walki, wypowiedzianej z
różnych stron Kościołowi.

Następnie w krótkich słowach
Jego Ekscelencja wyraził swoją
radość z powodu otworzenia
Studjum serdecznie błogosławiąc
inicjatorom, wykładowcom i słu-
chaczom.

Pierwszą prelekcją na temat
„Kościół a Państwo" wygłosił
prof. Alfons Parczewski. Žnako-
mity znawca prawa i historji
Kościoła zaznaczył na wstępie,
że nie zamierza wyczerpać w
godzinnym wykładzie tak obszer-
nego i skomplikowanego tematu,
zatrzyma się więc tylko na paru
fragmentach, koniecznych dla
zrozumienia czasów i stosunków
obecnych. A więc znaczenie
Kościoła Katolickiego dla póź-
niejszego ukształtowania losów
Europy: uratowania cywilizacji
przed zalewem barbarzyńców od
wschodu (hunnowie). Niepodpo-
rządkowanie się władzy świeckiej,
<o nastąpiło w Bizancjum i skut-
ki czego mamy na losach b. Ro-
sji. Wreszcie czasy obecne, gdy
znów cywilizacji grozi wróg —
zalew bolszewizmu,- stokroć stra-
szniejszy od inwazji barbarzyń-
ców,

Środki walki z komunizmem,
stosowane przez państwo są zbyt
łagodnei niewystarczające, ko-
nieczną więc jest rzeczą zorga-
nizowanie odporu przez samo
społeczeństwo pod kierunkiem
Kościoła.

Prelegent potrącił też o pew-
ne momenty zawarte w Konkor-
dacie, zaznaczając m. in., że
państwo obstaje przy tem, by
cudzoziemiec nie mógł zostać w
Polsce dygnitarzem kościelnym,
gdy tymczasem głowa kościoła
protestanckiego w Polsce su-
perintendent Blau, znany pola-
kożerca, jest obywatelem  nie-
mieckim.

Szeregiem cennych
temat Konkordatu
prof. Parczewski swój
sujący wykład. (I).

uwag na
zakończył

intere-

 

Z KRAJU.
Wielki wiec narodowy w

Swiecianach.
Istotnie niezwykly i pelen wra-

żeń dzień, przeżyło nasze miasto,
bo oto pierwszy raz, od szeregu
lat, mieliśmy możność posłysze-
nia uczciwych i szczerych słów,
omawiających położenie gospo-
darcze i politykę w Polsce po
przewrocie majowym.

Wprawdzie odbywały się u nas
i przedtem zebrania polityczne,
na których przemawiali posłowie
z Bebechu, jak Jan Piłsudski i
Trzeciak, ale chodzili na te ze-
brania niemal wyłącznie urzędni-
cy, którzy w obawie przed „wła-
dzą starošciūską“, pobożnie słu-
chali hymnów pochwalnych na
cześć ministra wojny p. J. Pił-
sudskiego, oraz pp. Czechowicza,
Miedzińskiego, Sławoj Składkow-
skiego, Romockiego, Cara i in-
nych.

Nikt jednakże na takiem ze-
braniu, „sprzeciwu* zgłosić nie
mógł, bo tylko by się naraził na
przeniesienie, lub wręcz utratę po-
sady.

A zresztą organizatorzy zebrań,
jak naprzykład niejaki p. Krasicki,
podczas zebrania z posłem Pił-
sudskim, odrazu zapowiadali, że
nikomu głosu udzielać nie będą,
bo bali się, albo zbyt przykrych
zapytań, albo wręcz potępienia.

Nic więc dziwnego, że ludzie
niezależni, nie potrzebujący wy-
kazywać swej „błagonadiożności*,
nie bardzo się śpieszyli z odwie-
dzaniem zebrań bebechowskich,
natomiast tłumnie pośpieszyli do
sali kasyna, by posłuchać wywo-
dów profesora Komarnickiego,
posła Stronnictwa Narodowego,
oraz redaktora „Głosu Wileńskie-
go” p. Kownackiego.

Stawiła się też i bojóweczka
strzelecka ze swoim komendan-
tem, czy też prezesem, urzędni-
kiem Sejmiku, niejakim Goślinow-
skim na czele,

Jest to podobno poczciwy
człeczyna, ale nie posiadający
prawie żadnego wykształcenia,
więc przez wysługiwanie się sa-
natorom, robi sobie karjerę.

Przyszli wraz ze strzelcami
jeszcze dwaj panowie, a miano-
wicie prezes Bebe święciańskie-
go Krasicki, również urzędnik sej-
mikowy, oraz kierownik Kasy Cho-
rych nazwiskiem Jonak.

Przyszło to na salę rzeczywiś-
cie „po strzelecku — z hałasem,
tupaniem nogami i z papierosami
wustach.

Wprost się wierzyć nie chcia-
ło, że są to urzędnicy polscy.
Jedyne, co można na ich uspra-

wiedliwienie powiedzieć, że wi-
docznie nie mają w Swięcianach
przełożonego, z którego mogliby
przykład brać.

Już na wstępie usiłował za-
kłócić spokój na zebraniup. Kra-
sicki domagając się wybrania
specjalnego przewodniczącego
zgromadzenia aczkolwiek otwie-
rający zebranie p. Kownacki za-
znaczył, iż czyni to w imieniu
władz organizacyjnych.

Pierwszy głos zabrał profesor
Komarnicki, który w obszernem
i rzeczowem przemówieniu zapo-
znał zgromadzonych z polože-
niem politycznem w kraju, oraz
z polityką stosowaną przez Stron-
nictwo Narodowe.

Gdy pos. Komarnicki, oma-
wiając sprawę zmiany Konstytucji,
zaznaczył, iż Stronnictwo Naro-
dowe uznaje za szkodliwy projekt
Bebe, boono chce z osoby Prezy-
denta uczynić parawan dla swych
nieprawości, a jako przykład przy-
toczył sprawę ułaskawienia zna-
nego oszczercy  Stpiczyńskiego,
postanowił dać o sobie znać wódz
strzelca, p. Gošlinowski, ktėry
począł ryczeć, żeby nie tykano
osoby p. Prezydenta.

Za nim zawyła reszta sprowa-
dzonej bojówki. Oburzona publi-
czność poczęła domagać się uci-
szenia awanturników, co też nie-
bawem nastąpiło, gdy przewodni-
czący zagroził, iż wezwie obecne-
go na sali przedstawiciela:władzy
do wyprowadzenia tych panów
za drwi.

Dalszy ciąg przemówienia po-
sła Komarnickiego odbył się więc
bez przeszkód, a publiczność na-
grodziła mówcę  rzęsistemi okła-
skami.

Następny przemawiał redak-
tor Kownacki, który przytoczył
szereg liczb dowodzących braku
oszczędności i celowości gospo-
darczej w polityce rządów poma-
jowych.

Mowę jego usiłowano kilka-
krotnie przerywać, ale na wszelkie
zaczepki otrzymywali bebechow-
cy natychmiastową odpowiedź
popartą niezbitemi dowodami.

Wreszcie udzielono głosu be-
bechowcom, a więc p. Krasickie-
mu i Jonakowi.

Pierwszy z nich potwierdził
właściwie wszystko, co mówili
mówcy poprzedni i usiłował je-
dynie grzechy pepesowców, a
nawet kataryniarzy przypisać przy-
wódcom ruchu narodowego.

Znudzilo to nawet słuchaczów,
którzy poczęli głośno protesto-
wać, a nawet wychodzić z sali i
dopiero p. Kownacki uspokoił
zebranych prosząc, by cierpliwie

wysłuchali do końca wynurzeń
pana kierownika biura sejmiko-
wego.

Zawstydzony takiem postawie-
niem sprawy p. Krasicki skoń-
czył pośpiesznie wznosząc, zwy-
czajem bebechowców, okrzyk na
cześć ministra wojny Piłsudskiego.

Okrzyk ten podtrzymała jedy-
nie zgromadzona wkącie sali bo-
jówka, reszta zaś publiczności za-
chowała grobowe milczenie.

Jeszcze bardziej ośmieszył się
p. Krasicki, gdy podczas odpo-
wiedzi posła Komarnickiego po-
czął pouczać tego znanego i ce-
nionego uczonego co do przepi-
sów prawa konstytucyjnego.

Nic też dziwnego, że wywołał
jedynie uśmiechy na twarzach.

Lepiej wypadło wystąpienie p.
Jonaka, bo ten ostatni słusznie
wolał ograniczy się do zapytań,
na które też wnet otrzymał sto-
sowną odpowiedź najprzód od
prof. Komarnickiego, a następnie
red. Kownackiego.

Doszło przytem do bardzo
charakterystycznego  zaścia, a
mianowicie p. Jonak zapytał, dla-
czego dopiero teraz zjawiają się
w  Swięcianach przedstawiciele
Stronnictwa Nąrodowego i gdzie
oni byli w. 1926—1928-ym roku.

Na pytanie to wnet p. Jonak
otrzymał odpowiedź, że przed-
stawiciele Stronnictwa Narodowe-
go ani na chwilę nie przerywali
pracy swej, ale im tę pracę
utrudniano. Z jednej strony krę-
pował ich dziś już zniesiony de-
kret prasowy, a z drugiej rozbi-
janie zebrań przez nasyłane bandy.

Tak właśnie było i w Święcia-
nach, kiedyto na wiec listy Ne 24
nasłano bandę pijanych Strzel-
ców, a gdy organizatorzy wiecu
zwrócili się do władz z żądaniem
usunięcia awanturników, to policji
na to nie było. W tem miejscu
powstał obecny na zebraniu przed-
stawiciel Starostwa i zaprzeczył,
jakoby coś podobnego w  Świę-
cianach mogło się zdarzyć. Jed-
nakże zaprzeczenie to nikogo nie
przekonało, a ponadto red. Kow-
nacki z kolei stwierdził, że sam
zwracał się do policji i telefono-
wał wówczas do starosty Mydla-
rza, ale bez skutku i wiec został
uniemożliwiony przez pjaną zgra-
ję strzelecką.

Ponadto zaznaczył red. Kow-
nacki, że nie tylko w Święcianach
zdarzały się podobne wypadki,
gdyż cały kraj pamięta o stokroć
gorszych, jak napady, porywanie
i katowanie poszczególnych dzia-
łaczy i redaktorów gazet narodo-
wych. Ale nic nie powstrzyma
narodowców od pracy dla dobra

, Narodu polskiego, a zwycięstwo
już jest bliskie, bo niesie je mło-
de pokolenie, które ze wstrętem
odwraca się od tak zwanej „sa-
nacji moralnej".

Na tem zebranie zakończono,
a ludzie rozchodząc się omawiali
długo jego przebieg,- dziwiąc się,
że to nasi urzędnicy święciańscy
mają czas i ochotę do występo-
wania w ten sposób na zebra-
niach politycznych.

Zeby przynajmniej umieli coś
powiedzieć przytem z sensem,
ale tak niestety nie jest, bo nie
mając ani odpowiednich wiado-
mości, ani stosownego wykształ-
cenia siłą rzeczy ograniczać się
muszą do krzyków.

Niech już lepiej pilnują swoich
urzędów, a politykę pozostawią
tym, co się na niej naprawdę
znają. Obccny.

Kulturalna praca oficera
polskiego na Kresach

wschodnich.
Dowództwo Baonu K. O. P. w

Podświlu (pow. Dziśnieński), na
czele z p. majorem Królikowskim,
przystąpiło energicznie do budo-
wy nowego na miejscu kościoła,
dostępnego dla ludności cywilnej.
W tym celu zaprosiło do współ-
pracy miejscowe duchowieństwo
katolickie i zwróciło się do wyż-
szych władz kościelnych o zezwo-
lenie.

Jak można przypuszczać z do-
tychczasowego stanu robót, wy-
święcenie nowej na kresach świą-
tyni, nastąpi już w jesieni r. b.
W ostatnich latach, zawdzię-

czając prawdziwie  ojcowskiej
opiece nad ludnością „kresową
J. E. Ks. Arcybiskupa Wileńskie-
go, powstał w powiecie Dziśnień-
skim szereg nowych placówek
kościelnych, obsługiwanych przez
stałych księży, że wspomnimy:
Mikołajew, Jazno, Czerniewicze,
Zalesie. Placówka w  Podšwilu
stworzy nowe centrum życia reli-
gijnego i kulturalnego w tym da-
lekim zakątku Rzeczypospolitej

Polskiej. (Kap).

cennik artykułów pierwszej
potrzeby w handlu detalicznym

w Wilnie.
Chleb żytni 75/0 1 klg, 40—38, chleb

żytni 70%/ —43—4 „ chleb razowy —
35—30, chleb pszenny przem:ał 65%, —
90—40, mąka pszenna — 90—70, ży:
tnia razowa — 31—29 żytnia pytlowa—
42—40, kasza jęczmienna — 65—50, ja-
glana — 85—70, gryczana — 90 —,80,
manna—1,40—1,(0, owstana—1,20 — 85
perłowa — 80—60, pęczak—55—50, groch
polny — 60—40 fasola bieta—!,20--1,00,
ryż—1,00—90, mleke, niezbierane 1 litr
50—45, śmietana—230 -2,/0, masło nie-
solone 1.kg. 8,00—6,%0, zmasło solone—
6,50—5,50, ser krowi wyczajny—2,00—
1,60, jaja 1 szt „27—20 słonina świeża
1 kg. 4,.00—3,60, słonina solona kraj, —
4,20—3,60, szmalec wieprzowy — 4,60—
4,00, sadło—4,60—5,80, sledź lemia
ka) 1 szt. 25—15, olej 1 ką. 240—2,00.
kartofle—10—8, kapusta świeża—15—8

 



   
 

Listy do Redakcji. Kopenhaga 238,68—239,28—233,08

   

 

   

nie widzieliśmy jeszcze, ale te, prowadzają dosyć ładne i sku- Zł. 5.000 na N-ry: 23772, 36279, Ho EROS:

Sport. które grały, grały bardzo teczne kombinacje. 89104, 154503, 201703. = RRS ono ask 8905 6,925 0,885.

słabo. Siatkówka panów 3 p. sap. — Zł. 3.000 na N-ry: 25565, 52753, zanowny Panie Redaktorze Paryż 34,90—34,99—34,81. | —

Wyniki turnieju gier sporto-
Uprzejmie proszę o umieszczenie yż 34, , i, o

y ju 9 p sę i ; ss '
wych Oto są wyniki koszykówka pa- Strzelec 30 : 2. 74926, 107018, 180614, 184443. w swem poczytnem piśmie następują-  Szwajcarja 172,54—172,97—172,11

M Św: = Siatkówka pań Ognisko — Zł. 2.000 na N-ry: 2994, 5896, cego oświadczenia. Stokholm 239,42—240,02—238,82.
nów: 3 p. sap. ze Bo RS. P d 25,91-—125

Nareszcie doczekaliśmy się, że 49 : 10. UI saperów grają same Strzelec 30: 11. 38651, 71113,91111,105660,125927, Wielce Szanowny Panie Skupieński Wieleń 125,60—125,91—125,29

Kino“ li Ośrodka W. F - "Iekkiei E ż <oł dzi 176435, 183405, 197826, 201223 Wobec nieslusznego oskarżenia, Praga 26,42" ,—26,49—26,38.

„Kino” z sali Ośrodka U.T., prze” asy lekkiej atletyki, widzimy tam Drużyny Sokoła udziału w > ę zy »_ które lekkomyślnie rzuciłam, a którem Włochy 46,72—46,84—46,60.

niosło się na ulicę Wielką. Z przy- Wjeczorka, Gniecha, Rudka it. d. turnieju nie biorą. 201428, 206246. mogłam w wysokim stopniu zaszkodzić Berlin w obr. pryw. 212,72.

jemnością stwierdzamy ten fakt, ,. Ą, K. S. przedstawia się dosyć ZSZ BY Zł. 1.000 na N-ry: 4072, 24832, Panu jako też organizacji przeż Pana Akcje:

że nasze uwagi przed paru mie- szaro, to też saperzy wygrywają 28705, 36658, 43123, 49501,51717, kierowanej, uważam za swój obowiązek Bank Polski 166 — 165,25 — 8,

siącami, znalazły uznanie u władz  jątyo. ++ 72488, 75595, 80175, 92126, 110279, oświadczyć, że mocno żałując za po- Spółek Zarobk. 78,50, Łazy 4,25, Węgiel

sportowych i, że koniec, końcem * Makabi — 1 2 Tabela wygranych Loloril 11150, 717988, 125843; 146016, panai a A alanų alk asa NAZNiśjciiURGGR

sprawa zostala pomyšlnie rozwią- y ga zę ae P. ads kę ź . 154557, 179933, 196083, 204550. słusznego oskarżenia oraz proszę ©  busch 106—107. SE sią

R ecz dosyć ciekawy. Poziom gry PaństwOKEJ WARSZAWA, 10.3. (Pat). Dziś, przebaczenie. OFIARY i

Wracając do turnieju gier spor- nie] więcej równy. e w czwartym dniu ciągnienia 5-ej Helena Leszczewiczówna. p: a jolśtrze Basas

towych, który rozpoczął się w A. Z. S$. Strzelec 50:8 i Wczoraj, w trzecim dniu cią- klasy 20-ej Polskiej Państwowej |iE otoe W wieńskiego".” KONA 3

ubiegłą sobotę i niedzielę, atrwać A. Z. S. — Z. A. K. S. 65:22. gnienia 5-ej klasy 20-ej polskiej Loterji Klasowej, główniejsze wy- GIEŁDA Dla najbiedniejszych. — Ku ucze-

będzie jeszcze przez parę niedziel, Drużyna A. Z. $. gra prawie że państwowej loterji, padły wygrane grane padły na numery następu- WARSZAWA, SIIII. (Pat.) niu ś. p. dr-wej Jadwigi Janowiczowej,

musimy podkreślić, że poziom bez żadnego treningu, to jednak na numery następujące: jące: 25 tys. zł. — 200.392, 20 Waluty:T dewi a sę Pawłowiczówna zł. 5 — Marja R. 5zł.

sportowy "jest w koszykówce tro- przedstawia się dosyć dobrze Zł. 50.000 na Nr. 166301. tys; — 173.721, 5 tys — 25.55, Golar As dai aa ało?

chę wyższy od roku ubiegłego. szczególniej zaś atak: Lewon, Bo- Zł. 10.000 na N-ry: 52062, 43.540, 98.793, 125.703, 122.338, Belaja 124,98—124,59—123,97. Dla chorego nauczyciela przy ul.

W siatkówce zaś lepszych drużyn bin, Szumański i Stankiewicz prze- 110099. 128.491, 159.644. Holandja 357,77—358.67—356,87. Popławskiej emetyt 10 zi.
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edyna Nowoczesna pralnia

parowo - mechaniczna p. f. PIERWSZA PAROWO 2 MECHANICZNA PRALNIA BIELIZNY

wykonuje: pranie bielizny, pranie i czyszczenie chemiczne oraz farbowanie.
Przodują na całym świeci

      
         

        
    

 

  

  

  

    

  

 

   

Dla p.p. Urzędników-czek, Oficerów, Studentów, Młodzieży Szkolnej, Szeregowych, Policji Państwowej, Strażaków, Kolejowców za okazaniem

i legitymacji 14 „ zniźki. Odpowiedzialnym Stowarzyszeniom pierzemy na ordery. „PORTABLE: Maszyny „Royal“ wyprzedzają wszystkie inne

CENTRALA: Wilno, ul. Cicha 3 obok placu Orzeszkowej (zauł. Gazowy) telef, 14—72. Kantory przyjęcia: Trocka 20, Mickiewicza 37, szyny do pisania. Rozgłos światowy zawdzię

Antokolska 36, Kalwaryjska 16, Cicha 3. Zamówienia telefoniczne prosimy kierować pod Nr. 14 — 72 od godz. 9 — 3, które zabieramy od w maszyna „Royal“ uznaniu i po

Sz. Klijentów i po upraniu dostarczamy do domu.
   

  

    
|  , larności, jakie zdobyła w kraj

cywilizowanych. Każdy model

szyny do pisania „Royal* wyr
nia się skończoną formą est
czną, jest łatwyi przyjemny w p

cy, będąc wzorem doskonałej K
strukcji i precyzyjnego wykończe

„RAZ w ŻYCIU" GsGensTAVONiKATHRYNGRA:
| WFORD. Nad program: 1) „Wędrowne ptaki" komedja w 2 akt. 2) „Kronika filmowa P. A. T.“ w 1 akcie.

Kasa czynna od godziny 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. Następny program: „Kapitan Hazard".

-——— Z >——-x71 05-22

KINO- | DZIŚ! Super-Przebój! Gwia- reta Garbo w swej najnowszej Dzika Orchideja Wielki dramat erotyczny kobiety,

Od dnia 8 do 11 marca 1930 roku

włącznie będą wyświetlane filmy:Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

HELIOS" paini
TEATR 15 zda ekranów, kusicielka tryumfalnej kreacji która jest wiecznym sfinksem i

ul. Wileńska Nż 38. wieczną tajemnicą. W rolach gł. NILS ASTHER i LEWIS STONE. Przebój, który wzbudził zachwyt całego świata! Wstrzą-
Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10,15.

Flo-

 
sająca, porywająca gra. Rewelacyjna treść. Bajeczna wystawa.

Według znakomitej sztuki Germaina „Maman*. W ro-
KINO-
Kino «Hollywood»

MICKIEWICZA Ne 22  rence Vidor AkaiAlbert Conti. Specjalna ilustracja muzyczna. Począ-

cj i +4 E 5 = Ž Ė i iai S

RZE AE U X 4 | Dziś! Największy przebój sezo Łódź Podwodna | ki ($ubmarine) Potężny dramat miłości i przyjaźni. Wstrząsa

GRAVES. Początek o godzinie 4-ej. Ceny od 40 groszy.

KINO w najnowszej pał i Patachon jako $traźnicy (noty Przepiękna komedjo-farsa w 12 akt., która swoją treścią, pogodąpr:

4 Dziś! Największy super- Nadzwyczajny dramat erotyczny w 14

Obok D Kol
PWR jeczna treść! Początek seansów o godz. 5 w niedzielę o g. 4.

|pzs USTA ZBYT CZERWONE lach głównych: Najpiękniejsza gwiazda amerykańska

tek. seansów o godz. 4, 6 8 i 10.25.

Z
0

nu! Wszechświatowa sensacja! jące przeżycia na oceanie w tonącej łodzi pod- GS

ul. Mickiewicza Nr. 11. wodnej. Nadzwyczajna wystawal W rolach głównych wschodząca gwiazda filmowa DOROTA REVIRE oraz JACK HOLT i RALPH

POLSKIE WANDA” BACZNOŚĆ! PAT i PATACHON przywożą swym wielbicielom 10,000 fur beczek Humorul Satyry! Dowcipu i Śmiechul

„
Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81. śwej kreacji humorem i pięknemi kobietami przewyższa wszystkie widziane.

S ać 4

Kino kol. „OGNISKO li szlagier doby obecnej (Dagfin) «GrobowiecMiłości» aktach. W rolach gł.: największe gwia-

|| zdy ekranów MARCELA RLBANI, MARRY JOHNSON, PAWEŁ RICHTER i PAWEŁ WEGENER. Wspaniałe dekoracje! Ba-  
WIELKANr 36 KINO-TEATR „SPORT“ w świeżo odnowionejsali

CODZIENNIE CODZIENNIE CODZIENNIE CODZIENNIE

Na ogólne żądanie publiczności wznawiamy ten przepyszny, wspaniały film, który w Wllnie wyświetlany był tylko dwa dniw kinie „Sport* „CZŁOWIEK

© STU OCZACH" (Przygody reportera filmowego) W roli głównej, światowej sławy arlysta-sportsman M. L* Agleu 8 aktów niesłabnącej akcji, niezwy-

kłych przygód, przedziwrych wypadków. Nad program: 1) „Krajowe zawody konne". 4 Komedja. Początek seansów: o g. 4, 6, 8 i 10. W soboty, nie-

dziele i święta o g. 2, 4, 6, 8i 10. Ceny biletów: dla młodzieży 50 groszy, dla dorosłych80 Yroszy, fotele 1 zł. Kupon do loży 2 zl. 50 groszy. (1

BILANS PANIENKI
z dobrej rodziny poszu-

Spółdzielczej Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej praco- kuję na praktykantkę
wników O. U. Z. w Wilnie i podległych mu Powiatowych

Urzędów Ziemskich za czas od 1-I do 31-XII 1923 r.

      

    

  
       

 

gospodarstwa wiejskiego.
Pożądane kwalifikacje i
dobre świadectwa. Ofer-
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ty piśmienne na: Uni- ka, kef , W NW c | no (A

STAN CZYNNY. STAN BIERNY. wersytecka:9—7. -1637-1 PS m A WC (nu Hit A

,

L | Nazwa rachunkuį SUMA L.| Nazwa rachunku| SUMA joważny Bank zaanga- RO AL TYPEWRITER COMPANY, IN "NE YO o

p. P. žuje zdolnych i wy 2 “

— 7" BJ mowayd,"zstęęo» dą. przdstawciektwo na Polkę Towarzystwo Hand. Przem. „PACIFIC” Spółka Mojf 5
booki ze c |kogutkiem) u- J || Kasa gotówką 7,828 05] 1] Kapitał ldziałowyj 11,425— premjówek. Płacimy pro. Warszawa, At. Jerozolimskie 25. Tel. 117—00 | 60 8

alont canaZ ZZDZ 9,33262 „ Zapomogowy wizję wyższą o 25 , od Upoważnione Przedstawicielstwo na Województwa: Wileńskie i Nowogródzkie jj
pi a „ Zasobowy 127 96 konkurencji. Skrupulatne

j 4| Wierzyciele 3,421 48 obliczenia prowizyjne co BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE m

— į 15 dni. Początkujących . u

DYREKTOR BANKU, SZEF BIURA, ROz OOOO AERMA Inż. KIERSNOWSKI i KRUŻOŁEK S-ka. w
t I p =

PRZEMYSLOWIEC j y i wa 271. I 866-612 WILNO, ul. JagiellońskaXG 8. Tel. 5-60. w

KUPIEC RZEMIEŚLNIK, 115167 = k s Z2 je

pragnący powiększyć obroty swego przedsię-
š ziewczyna wiejska powodu likwidacji wła-

,_biorstwa, powinien za da 2 1 e uczciwa pracowita i Z”$nego,przedsiębior

TELEFON Ne 82 TELEFON BILANS. .| BILANS . 17,16067 poszukuje pracy jako | mogę objąć administra- oł
lub zwrócić się listownie z całem zaufaniem ———- —--- iz |wa służąca. Zgłaszać się | i (

| od 9—12. Zarzecze, Fi-
cję większych majątków P

zawezwać fachowca w celu przeprowadzenia > i i rolno - leśnych, zasila

I ki ji j
larecka 20—3.  1617—1 olno- leśnych, zasilając ol

planowej AMA T reklamowej !!! Spółdzielcza Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa obejmowane interesy wła- ni

REKLAMA TO NAUKA. Pracowników 0. U. Z. w Wilnie. sną gotówką i znacznym | światowej sławy. sę
Któż lepiej uskutecznić to może? (2) A. Matusewicz. (—) Józef Farbotko. ds ok t: | R aa pro- a "a

- szukuje posady. Po- wadzenie. Referencje so- , , a

ruo BIURO REKLAMOWE : Ra A R „gj. siada prawo jazdy. Adres | lidne, Proposycje pies pz rar 7 ass

STEFANA GRABOWSKIEGO a mia Ywie: ze us S wieė Wojszni, poczta mne proszę rować do ommerfe . 2

TEL. 82. w Wilnie, ul. Garbarska 1 TEL. 82. Po cenie najniższej Sad Hoduciskiej Bieniakonie.  1646—s0 Biura Ogłoszeń Teofil > alias e

140—0 0 z poleca pończochy, skarpetki we wszystkich| unieważnia dowód t0ž- — Dbajcie o swója zdrowie! | MarszelkówŚKAATEart WILNO, ul. Nie. sy

najmodniejszych kolorach, DARA NOCIE zę samości konia Nr. 630056. PY starszy mle- „Szwajcarskie Gorzkie Zioła” końcem marca dla „Admi- miecka 3, m. 6. u

dziecinne pończoszki, towary p niane, je 887—0 | czarz do organizu- (z marką „Kogut”)sąstosowane| nistratora". 10248—s2 Sprzedaż i wyna- ]

wabie, flanele, kołdry watowe. A jącejsia CZ wa: pe sedesaniai m cie. _17—s8 =

9 ub. ks. wojsk. na imię run o omówienia, "* sztk, obstrukcjiikamien ——

GŁOWIŃSKI WILEŃSKA 21. Zs Rae Uścinowi- E posts A żółciowych. Dla osoby 3 tę

ro si RAWSZPÓJC ag pea acha m SZWAJCARSKIE ze ZIOŁA * chcącej poprowadzić któ- | LEKARZE A

t o E są naturalnym łagoda środkiem przeczyszcza- rąkolwiek Zz pracowni —-17- žo Że

0 K A Z | Ai | z ES pr P. K. = rawcowa poszukuje | jącym, ułatwiającym funkcje organów trawie- jak to: bieližniarstwo, : p

w Święcianach, un. się pracy w domach pry-| nia i dział»jącyw przeciwko otyłości, | pasy i gorsety, roboty Bd

Samochód 7-osobowy Fiat e watnych. Mostowa 11—1. Sprzedają po 2zł za pudełko aptekli skła-| ręczne, sztuczne kwiaty

model 505 otwarty, w znakomitym stanie, po zg kartę rejestracyj- Rndrukowicz.  1640—s1! dy apteczne 667-29 o | lub coś w tym rodzaju. p

> fin iednw ramoncio r e ui6 ra a || Bi Odnajmę pół sklepu z cze 8 i d

I . Roa
i i i e z cia

| Zgłoszenie ee DKAZABIRIOS do Biura| hoskiej jako rocznik 1910 SEUŽACA, bo sprzedania  "TROWWEDW="lIe"no uozodnych Spec NIENDE "cia

| “ Ogloszen P. A. P., Warszawa, Boduena 2 na imię Włodzimierza zna się na kuchni, po- dom w centrum les możemy dać pod |-szą warunkach. Wielka Po- WA,choroby wenerycz fa
EE z toż —_ Szokiela unieważnia się. siada dobre rekomen- Adres w Administracji. hipotekę posiadłości _ hulanka 7, sklep „JANI- „ne, skórne. ni

tego se "wyć jest nieubłaganą i corocz- 2 Moje:poszikujp pos i—— genų mak: we NA”. Tamże potrzebna Viliki= 1474 o

nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta- pen "CURIAGO"S" WZI omość Dział Pośrednic- zdolna panna do kape- „Mickiewicza JU ni

nu, kosi miljony ludzi.—Przy zwalczaniu STARA wi Ś NALEZION: k —s1 o twa Biura Reklamowego luszy damskich.  1395-0 2 >

chorób płucnych, bronchitu, grypy į E r G nas Sprawy S. Grabowskiego Garbar- S = e A 9'

uporczywego, męczącego kaszlu i t. p. i PIĘKNE PARCELE LEŚNE że odebrać Wilno, ulica Pozory buchalter na niajątkowe ska 1. 152 sl 10 rad praktycznych |go czę|

Bal PRE “ | są zaraz do nabycia pomiędzy Otwockiem ZE. se ł ae =KOŃ a A jo sprzedania letnisko Kto chce sprzedał dom, Zmiany pozycji 4

js I zł. miesięcznie. Ofer [= o

któ RSE RE hiocolan -Age 2 | a Celestynowem. aismlabaė i odpisem zę D w Czarnym Borze ta A K r

ry ułatwiając wydzielanie się plwociny i 7
kład. i d h skó, „przeciębiorstwo — Od jak dawna Leo

wzmacnia organizm i samopoczucie «thor | Komunikacja dogodna. ferencji proszę składać į SA ające BĘ ROWIE it. p. pold siedzi? m

Šių epe e S | Stacja kolei na miejscu w lesie. PRACA w redakcji pod „Biłans”. mieszkań. Ziemi do 1000 0a Se 2 i z

oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel j | I seż=kw-Polofenie:lad Kto chce kupić dom, ma Od czasu jak sta )

Używa się za poradą lekarza. Starodrzew do 100 lat. — Działki wszystkie"| 8 p S Š > i Dolezj FA eo) a SE jątek, folwark, letnisko, wał. n

Sprzedają apteki 711-290 zaa RE m* do 3000 m?. Chcesz otrzymać Kupno i uh iwódce sca koleją Biższe = Urga nraPn : — To przykre polo ni

przedaż na raty. nne lokujemy na do- z: D o apitały lokuje. żenie. f
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