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i Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni:

w niedzielę od 12 — 1 pp.   
<|m. font grot. Szymański wony mal
4. WARSZAWA, 18.3. (Pat.) Kancelarja cywiina Pana Prezy-

_ lenta Rzeczypospolitej komunikuje: Pan Prezydent powierzył
_ misję tworzenia gabinetu p. prof. Juljanowi Szymańskiemu,

_ Marszałkowi Senatu.

Sytuacja polityczna.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. We środę o godz. 11 zebrał się klub B. B. W. z

PRz., który uchwalił rezolucję podaną w streszczeniu na innem miej-

_ Scu dzisiejszego numeru. W rezolucji tej zapowiada, iż oprze się z
_ Całą bezwględnością zwołania Sejmu dopóki trwa przesilenie.

ć W końcu posiedzenia przybył b. premjer Switalski i płk. Beck.

-B Na posiedzeniu prezydjum Sejmu postanowiono odbyć po-

_ Siedzenia Sejmu dla załatwienia terminowych spraw państwo-

| Wych w dn.: 24, 25, 26, 27 i ewentualnie 29 b. m. |
|. W przesileniu obecnem o godz. 4 m. 30 ogłoszono komunikat

_ 0 powierzeniu misji tworzenia gabinetu p. marszałkowi Se-

_ latu Szymańskiemu.
) Późnym wieczorem p. marsz. Szymański przybył do klubu

_ Sprawozdawców parlamentarnych i oświadczył, że środa będzie wol-

_ Na od konferencji.

„  — Jutro 'galėwka — mówił — którą osobiście szanuję i cl,

którzy wejdą ze mną do gabinetu, muszą ją również szano-

wać. Konferencje będą się odbywały w gmachu Senatu i tam będę

| łapraszał prezesów klubów sejmowych i senackich kolejno, według

| liczebności klubów.

JM. — Czy p. marszałek chce zasięgnąć od przezesów stronnictw

 Opinji, czy też pan nosi się zgóry z zamiarem utworzenia gabinetu

-_. parlamentarnego?
| — W tym właśnie celu zasięgnę opinji stronnictw.

,. .., W ten sposób we środę nie należy oczekiwać żadnych wyda-

__ leń. Dopiero wę czwartek rozpoczną się konterencjejpolityczne

| R przywódcami klubów.
4 Nowością jest tutaj zasiąganie opinji przywódców klubów se-

_ hRackich, których opinji dotąd nigdy nie zasiągano.

_ P. marszałek Szymański o swojei misji.
WARSZAWA, 18.3 (Pat). Pan

_ | Marszałek Senatu Szymański pro-
$zony przez przedstawiciela Klubu

     

 

  
  

  
   

  

  

    

    

 

    
   

   
    

Zamek. Pan Prezydent oświadczył
mi, że wobec tego, że wyraziłem
przekonanie o możności współ-

__ Sprawozdawców Parlamentarnych pracy, chce mi powierzyć misję

_ 0 poinformowanie prasy o treści tworzenia gabinetu. Poprosiłem
 „0dpowiedzi, jaką dał Panu Prezy- 0 czas do namysłu i udałem się

entowi Rzeczypospolitej na udzie- do p. Marszałka Piłsudskiego.
Pan Marszałek Piłsudski powie-
dział mi, że on sam nie jest w
stanie rozmawiać z dejmem, o ile
zaś ja mam jeszcze możność
rozmawiania, to ażebym się pó-
djął stworzenia gabinetu. Dziś o
godz. 3-ej po południu otrzyma-
łem potwierdzenie Pana Prezy-
denta Rzeczypospolitej powierze-
nia mi misji. Odbyłem niezwłocz-
nie konferencję z p. premjerem

; ną mu misję stworzenia gabi-
„ Netu, odpowiedział:

W toku rozmowy, jaką mia-
em wczoraj na Zamku z Panem
rezydentem Rzeczypospolitej ra-
łem z marszałkiem Sejmu,
Oświadczyłem Panu Prezydentowi

__ Rzeczypospolitej, że — zdaniem
2 Mojem—współpraca Rządu z Sej-
_ | mem byłaby może jeszcze możli-

Vai nie należy z niej jeszcze re-

  

 

__ łygnować. W każdym razie za-  Bartlem i p. marszałkiem Sejmu

3 ńczyłem dewizą: „Concordia Daszyńskim z uwagi na jutrzejsze

| les parvae crescunt, discordia uroczystości, wstrzymałem dalsze

_. Magnae dilabuntur“. Należy ży- konferencje. Natomiast w czwar-

zyć aby to było zrozumiane tek rozpocznę rozmowy z przed-
stawicielami stronnictw
wych.

Wczoraj wieczorem sejmo-
przez Pana  Prezy-

zaproszony powtórnie na

4 WYWIAD Z MIN. PIŁSUDSKIM.
4 | (Telefonem od własnego korespondanta).

= WARSZAWA. Późnym wieczorem za pośrednictwem agencji

w Sejmie.
łostałem
denta

|. „lskra* pojawił się wywiad p. min. Piłsudskiego, w którym tłumaczy

się dlaczego nie przyjął premjerostwa.

2 Powodem tego jest łatwość u pp. posłów „brudzenia sobie ję-

g łyka oszczerstwami, mówienie nierzeczowo o każdej kwestji, wreszcie

'_ niemożliwość nawet współżycia z Sejmem z powodu różnego poczu-

tia honoru*.
„Będąc Naczelnikiem Państwa, przypuszczałem, że znajdę wPol-

ce, gdzie jakoby honor stoi wysoko, jakiś odruch niweczący to

Niecne dzieło p. Trąmpczyńskiego. Osobiście widziałem ludzi, któ-

tzy prosili mię o pozwolenie, jako swego wodza, zastrzelenia

kiiku panów, pomiędzy innymi i p. Trąmpczyńskiege, którzy,

"gdym im tego odmówił, szukali śmierci samobójczej.

Niestety tego spodziewanego odruchu nie znalazłem.

Dopiero w ostatnich czasach weszło do Sejmu grono ludzi

Całkiem świeżych (klub Bloku Bezpartyjnego) którzy publicznie się

Wyrzekli przywileju nietykalności poselskiej".

Gdy p. min. Piłsudski odmówił P. Prezydentowi, przypomniały

mu się „złote sny dziecka”:

„W dzieciństwie bowiem, gdy byłem małym chłopcem, sądzi-

łem naiwnie, że niema granic dla tego, co znieść mogę, granic dla

«tego, co mogę dla siebie wymóc.
Pamiętam śmieszne moje dziecinne eksperymenty.

Kładłem palce do palącej się świecy, robiłem wszystkie próby

/ dla przezwyciężenia naturalnego u dziecka uczucia strachu. Podnie-

całem wciąż moją wyobrażnięi stawiałem jej coraz to nowe wymogi.

Jednak i wtedy, cofałem się przed niektóremi rzeczami, w zwy-

kłem cofaniu się, które do główki dziedzinnej stale wracało, była sa-

Mokrytyka, że jednak pewnych rzeczy na sobie wymóc nie potrafię.
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Ż | wtedy zawsze stawiałem talerz z excrementami,

kd twierdząc: więc spróbuj...

A Ta próba dziecinnej prawdy, gdy dziecko rosło w wielkość

powracała mi często pod tą właśnie nazwą jako jakiś egzamin do

złożenia, gdy stawałem przed jakoby niemożliwościami.

To samo wspomnienie na myśl mi przychodziło, gdym P. Pre-

zydentowi wreszcie odpowiedział że gdyby P. Prezydentowi inne

Próby się nie udały, staję do Jego rozporządzenia,. 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: ui. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
Mostowa 1.

P Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. dministracja otwarta od g. 9—5,

„Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznvch.
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2 sejmu.
B. B. przeciwko

WARSZAWA. 18.3. (Pat.) Dziś
przed południem pod przewod-
nictwem prezesa posła Sławka
odbyło się plenarne posiedzenie
klubu B. B. W. R. Na posiedze-
niu tem obecni byli prawie
wszyscy posłowiei senatorowie
klubu. Po referacie politycznym
płk. Sławka uchwalono rezolucję,
która podkreśla między innemi,
że Sejm, wywołując przesilenie
rządowe w przedzień niemal
uchwalenia budżetu państwa,
albowiem w okresie kryzysu ga-
binetowego Sejm niema prawa
obradowania (?). Dlatego klub

zwołaniu Sejmu.
B. B., przewidując, że będą czy-
nione próby w kierunku nielicze-
nia się przez Sejm z wytworzoną
przez sam Sejm sytuacją, które
nawet ze strony marszałka Da-
szyńskiego znalazło tego rodzaju
zapowiedź, — oświadcza katego-
rycznie, że wszelkiej próbie zwo-
łania plenarnego posiedzenia Sej-
mu, aż do czasu załatwiania przez
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
przesilenia. oprze się z całą
bezwzględnością, nie cofając się
przed użyciem jak najostrzejszych
środków.

Z Komisji budżetowej.

WARSZAWA, 19.3. (Pat). Przed
porządkiem dziennym dzisiejsze-
go posiedzenia sejmowej komisji
budżetowej pos. Kozłowski (BB)
wniosek o odroczenie obrad do
czasu zakończenia przesilenia
rządowego. Po dyskusji formal-
nej przystąpiono do głosowania.
Wniosek posła Kozłowskiego u-
padł. Wówczas posłowie z BB
opėšcili salę obrad. Komisja
przystąpiła do dalszej dyskusji
nad kwestją kredytów dodatko-
wych z r. 1927-28. Pos. Rybarski
(Kl. Nar.) proponuje nie zatwier-
dzać przekroczenia funduszu dy-
spozycyjnego w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych o 2.938.278
zł. i funduszu propagandowego
o 856.875 zł., dalej w Minister-
stwie Spraw Wojskowych w para-
grafie „pomieszczenia* 1.806.673
zł, co miało być wydane na ko-
ce dla żołnierzy, a według pew-
nych wiadomości poszło na wy-
datki biurowe. W Ministerstwie
Skarbu proponuje skreślić wydat-
ki na specjalne koszta egzekucji
—585.100. W Ministerstwie Oświa-
ty proponuje skreślić 1.510.759 na
Instytut Wychowania Fizycznego,
co było zrobione—zdaniem mów-
cy — bez specjalnej podstawy
ustawodawczej.
W Ministerstwie Robót Publi-

cznych proponuje skreślenie kre-
dytu 1.095 tys. zł. otrzymanych
na żądanie szefa departamentu,
jakkolwiek w tym samym dziale,

kredyt 10 miljonów nie był wy-
dany. W Ministerstwie Pracy pro-
ponuje skreślić 300 tysięcy zł. dla
ofiar wypadków majowych, gdyż
nie jest dobrze określone, w jaki
sposób zostały rozdane. Zdaniem
mówcy, mogłoby to się stać tyl-
ko na podstawie uchwały sejmo-
wej. Wreszcie proponuje rezolu-
cję, że Sejm stwierdza, iż rząd w
roku budżetowym 1927/28 doko-
nał  przekroczeń budżetowych
bez podstaw ustawowych, nie
usprawiedliwionych  ani  zobo-
wiązaniami prawnemi państwa,
ani koniecznym wzrostem wydat-
ków na płace i przekroczeń kre-
dytów szacunkowych zasadniczo
przyjętych w ustawie skarbowej,
łącznie na kwotę 230 miljonów.
Sejm, stając wobec faktu doko-
nanego, nie odmawia legalizacji
tych przekroczeń, stwierdza jed-
nak, że rząd postąpił nielegalnie
i przytem dopuścił się nadmier-
nego powiększenia budżetu pań-
stwowego.
„MW głosowaniu przyjęto jedno-

myślnie wszystkie wnioski refe-
renta.. Z kolei przyjęto wszystkie
poprawki pos. Rybarskiego, z wy-
jatkiem jednej, o niezatwierdze-
nie sumy 1.095 tys., która doty-
czy robót publicznych. Następnie
przyjęto rezolucję posła Rybar-
skiego. Na tem ukończono dru-
gie czytanie. Trzecie czytanie na-
stąpi jutro na posiedzeniu ko-
misji.

Minister przemysłu i handlu o traktacie
handlowym.

WARSZAWA, 18.3. (Pat). Dnia
18 bm. odbyła się u p. ministra
przemysłu i handlu konferencja
prasowa, poświęcona sprawie pod-
pisanej wczoraj umowie handlo-
wej między Rzeczypospolitą Pol-
ską a Rzeszą Niemiecką. Wobec-
ności p. ministra Twardowskiego,
dyrektora departamentu Sokołow-
skiego oraz szeregu wyższych
urzędników Ministerstwa Spraw
Zagranicznych i Ministerstwa Prze-
mysłu i Handlu, jako też licznie
reprezentowanych przedstawicieli
pism stołecznych i prowincjonal-
nych p. minister wypowiedział
krótkie exposć w Sprawie zawar-
tego traktatu.

Między innemi p. minister
podkreślił, iż podpisanie przez
Polskę umowy handlowej dowo-
dzi szczerego pragnienia naszego
państwa zawarcia tej umowy, tyl-
ko z tem zastrzeżeniem, iż pod-
pis nasz nie mógłby być położo-
ny za każdą cenę. Jeśli bez-
przecznie 5 lat trwająca wojna
celna z Niemcami przyniosła na-
szemu życiu gospodarczemu pew-
ne zjawiska dodatnie, w każdym
razie na każdym odcinku życia
narodowego pokój jest zawsze
lepszy, niż wojna. Dwa fakty:
umowa likwidacyjna z Rzeszą
oraz wczoraj podpisana umowa
handlowa ujawniają zdecydowane
tendencje pokojowe Polski na
odcinku politycznym, jak i go-
spodarczym.  Umowa handlowa
tak jak zresztą wszystkie umowy,
zawierane między państwami czy
też jednostkami, zawierają w so-
bie i dodatnie, i ujemne strony
i są rezultatem kompromisowości.
Żadna zresztą umowa nie jest ani
dobra, ani zła. Życie dopiero wy-
kazuje ich wartość i w rafhy for-
malne wlewa właściwą treść.

Przechodząc do analizy umo-
wy handlowej z Niemcami, pan
minister podniósł, iż dla rolnictwa
naszego powstają bezprzecznie
nowe możliwości rozwojowe, tak
przez zdobycie dla naszej pro-
dukcji rolnejj w szczególności
hodowlanej, dużego rynku nie-
mieckiego jako eksportowego,
jak również przez otrzymanie dla

tranzytu dla
Niemcy, do

Polski swobodnego
jej produkcji przez
takich rynków odbiorczych, jak“
Francja, Beląja czy  Holandja.

Oceniając objektywnie« plusy
i minusy zawartego układu, p. mi-
nister, przechodząc do sprawy
przemysłu przetwórczego, zwrócił
uwagę słuchaczy- na możliwość
znalezienia się tej właśnie gałęzi
naszego życia gospodarczego w
trudniejszych warunkach, aniżeli
to miało miejsce w czasie przed-
traktatowym.
W każdymrazieprzemysł prze-

twórczy nie tyle jest zależny od
możliwości eksportowych, ile od
rozwoju zdolności konsumcyjnych
naszego życia wewnętrznego.
Przyczem przemysł przetwórczy
w traktacie tym, zdobył sobie
moment przejściowy dla przysto-
sowania się do nowych warun-
ków, to jest zapewnienie niena-
ruszalności naszego systemu cel-
nego. Dodatniemi możliwościami
również obsadzony być może na-
skutek naszej umowy z Rzeszą,
przemysł surowcowy, zatrudnia-
jący u nas wielką ilość rąk robo-
czych.

Handel zyska przez wzmoże-
nie obrotu i zdobycie sobie sze-
regu źródeł bezpośredniego za-
opatrzenia. Tutaj minister pod-
niósł, iż niebezpieczeństwo dla
handlu leży raczej w szczegól-
nem osłabieniu konjunkturalnem
i ta gałęź naszej gospodarki musi
otrzymać pomoc ze strony czyn-
ników miarodajnych, a w szcze-
gólności pomoc kredytową. W
dalszym ciągu przemówienia p.
minister podniósł, iż stosunek
beztraktatowy z sąsiadem o du-
żej, wspólnej granicy nie jest
normalny, natomiast tylko stosu-
nek traktatowy jest wskazanyi
pożyteczny.
W stosunku do sprawy zawar-

cia umowy handlowej między
Polską i Niemcami, po obu stro-
nach trzeba było przełamać pew-
ną psychozę, która da się scha-
rakteryzować obawą przed za-
warciem tego traktatu. Nie wda-
jąc się w szczegóły umowy, p.
minister, kończąc swe niezmier-

-żniej — przyjdzie

za granicę 8 zł.

nie interesujące exposć, podkre-
ślił, iż rezultaty sumaryczne za-
wartego porozumienia będą bez-
przecznie dodatnie. Dziękując p.
ministrowi Twardowskiemu za
trudy poniesione przy zawieraniu
tej umowy z Niemcami, p. mini-
ster Kwiatkowski udzielił głosu

. ministrowi Twardowskiemu,
który w krótkości podał schemat
umowy, podkreślając iż jego ce-
chą charakterystyczną jest kon-

PREKUMERATA: miesięczna 4zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zl. 4gr. BB,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 460 gr., za
tekstem 10 łam. 10 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,

zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

niem miejsca o 26 proc. drożej. Administracja nie bierze odpowiedzialności za
terminowe umieszczenie ocłoszeń. Konto czekowe w P. K. O. Ni 80187.

tyngentowość. Dzięki zawartej
umowie upadają zarządzenia bo-
jowe (zakazy przywozu i wywozu,
jako też cła bojowe). Po obu
tych przemówieniach obecni na
konferencji dziennikarze stawiali
szereg pytań, dotyczących trakta-
tu polsko-niemieckiego, na które
szczegółowo odpowiadał p. mini-
ster przemysłu i handlu E. Kwiat-
kowski.

 

 

Ż prasy.
Linja demarkacyjna.
Znany socjalista Vandervelde

wygłosił przed paru laty na kon-
gresie międzynarodówki socjali-
stycznej mowę, w której zazna-
czył, że cała Europa przepoło-
wiona jest linją demarkacyjną;
po jednej stronie tej linji znaj-
duje się Europa dyktatury — po
drugiej Europa demokracji.

Nawiązując do tej przemowy,
zaznacza „Robotnik“, že

Nie przynosi nam zaszczytu, žešmy
byli i że jesteśmy jeszcze po tej dru-
glej stronie, przeciwstawnej. myślom i
twórczościom Zachodu.

Ostatnio mieliśmy dwa okresy:
„pułkowników”, pod znakiem dwi-
talskiego, i okres „dwutorowości”
pod znakiem Bartla.

Kaźdy okres stanowił oblicze swo-
"iste „pomajowego“ systema rządzenia;
p. Switalski — to „tromtadracja" sy-
stemu: wyzwiską, pogróżki, lekkomyśl-
ność, nieumiejętność przewidywania; p.
Bartel — to nieszczerość sysiemu:

Dalej stwierdza  „Robotnik",
że obydwa okresy załamały się,
obydwie metody kosztowały nas
zbyt drogo. Polska stoi w obli-
czu zagadnień olbrzymich — dość
wspomnieć o naszej sytuacji go-
spodarczej. Z tem się nie upora
ani „tromtadracja sztubacka” ani
„dwutorowość profesorska”.

Dzisiaj weszliśmy w stan przesile-
nia rządowego. (lczyniono — ze strony
„sanacyjnej* — pierwszą bodaj próbę
wciągnięcia osoby Prezydenta Rzeczy-
pospolitej do bieżącej gry politycznej.
„Likwiduje* się z zapałem szaleńca
wszystkie w Polsce autorytety, auto-
rytet własny likwiduja siła najpotężniej-
sza — zycie. Masy ludowe spogiądały
długo — zdumione i zgorszone — na
różne „hocki - klocki*, na różne „wąt-
pliwości konstytucyjne", na dekoracje
uroczyste, przykrywające pustkę, na
kłamstwo i oszczerstwo, udające praw-
dę. Dzisiaj — już dość!
„ _Gasnące gwiazdy nie zastąpią słońc!
Żadne frazesy nie zastąpią czynów.
My — ludzie pracujący, my — ludzie,
utrzymujący Państwo, my, ludzie ulicy,
warsztatów, fabryk, gospodarstw rol-
nych, sklepików, biur, nie chcemy wię-
cej awanturnictwa, nie chcemy więcej
„dwutorowej* nieszczerości; chcemy
wrócić do Europy Zachodniej, chcemy
przekroczyć z powrotem „linję idealną"
tow. Vanderveldego.

To jest nasza zdecydowana wola.
To jest wola zdecydowana kraju. Niech
nie zapomną o niej w godzinie roz-
strzygnięć wszelakie gasnące „autory-
tety“, bo inaczej — prędzej czy pó-

„człowiek ulicy" i
trzaśnie pięścią w stół.

Z pewnością — nie na Sejm.

Przesilenie.
Dla dyktatur, zaczął się tydzień

bieżący wskazówkami znikomości
wszystkiego na ziemi. Zgon w Pa-
ryżu w niedzielę dnia 16 b. m.
jen. Primo de Rivery, który był
umiarkowany i szanowany, przy-
pomina usunięcie, już 28 stycznia
b. r. dyktatury jego w Hiszpanii
przez sześć z górą lat od wrze-
śnia 1923. A znowuż wponiedzia-
łek, dnia 17 b. m., zaczęła się w

Atenach rozprawa sądowa prze-
ciw jen. Teodorowi Pangalas'owi,
który zamachem z 25 czerwca
1925 r. doszedł do władzy, 4 sty-
cznia 1926 r. ogłosił dyktaturę,
ale już w sierpniu 1926 r. uległ
nowemu zamachowi jen. Kondi-
lissa, a gdy ucieczka na torpe-
dowcu, mu się nie powiodła, zo-
stał uwięziony i osadzony na wy-
spie Eginie, teraz zaś staje przed
sądem. Jest to przypomnienie,
zarówno zmienności, jak zniko
mości rzeczy ludzkich.

O istnieniu w Polsce czegoś
szczególnego w rządach, nic nie-
wiadomo głównemu dziennikowi
obozu rządzącego, który uważa,
że wszystko u nas jest tylko wy-
nikiem układu sił... w parlamen-
cie („Gaz. Pol." nr. 74):

— „Jeżeli państwem sterują przez
szereg lai z kolei przedstawiciele
obozu, który na większości parlamen-
tarnej oparty nie jest, jest to skuikiem
nie czego innego, jak konstrukcji sił
opozycyjnych, która w każdej chwili
dać może wypadkową dostateczną dla
negacji, nie jest zaś w stanie stworzyć
nic pozytywnego”. sa

Czy, aby pismo rządowe cze
goś nie przeoczyło w ocenie sta-
nu rzeczy u nas?

Przesilenie rządowe, pod któ-

rego znakiem u nas się ten ty-
dzień zaczyna, przedstawiane jest
również w obozie rządowym jako
nieszczęście nawet... wobec za-
granicy („Kurj. Por.* nr. 75):

— „Wystarczy wskazać na tryum-
foiną radość, jaka się budzi przy wszel-
kim zamęcie naszego źycia państwo-
wego, przy każdym wstrząsie we-
wnętrznym osłabiającym zwartość, wspól-
ność i krzępkość państwa polskiego,
w tych zagranicznych środowiskach,
które nie kryją się z nienawiścią do
wzrostu znaczenia i siły Polski, aby
uprzytomnić sobie jak szaloną jest ta
gra, którą uprawiają aranżerowie prze-
sileń rządowych w rzekomej obronie
zagrożonego jakoby prestiżu autorytetu
sejmowego".

Szkoda tylko, że nieco innego
zdania są kierownicy polityczni w
owych... zagranicznych środowi-
skach, nie kryjących nienawiści
przeciw wzrostowi siły i znacze-
nia Polski, skoro właśnie nieda-
wno Min. Spr. Zagr. Rzeszy p.
Curtius w rozmowie z posłami, o
której doniosła Nat.-Lib. Korre-
spondenz 12 b. m., niedwuzna-
cznie wyraził pogląd niemiecki i
to urzędowy, w sprawie t.zw. sil-
nego rządu na sposób obecny:

— „+. Silny rząd w Polsce może
być dla Niemiec znośniejszy, gdyż słaby
rząd w Polsce będzie tylko piłką w rę-
ku nacjonalistów polskich..."

Sprawę zarzutów, postawionych
p. min. Prystorowi, który zamiast
socjalistów z P. P. $., umieszczał
w kasach chorych i ubezpiecze-
niach socjalistów z B. B. S., co
jest dalszym ciągiem, robienia z
opieki społecznej gniazd stronni-
czych, upraszcza znamienicie p.
Cat-Mackiewicz,  sprowadzeniem
calej sprawy do ujawnienia przez
pos. Żuławskiego listów, wykazu-
jących tę stronniczość w obecnej
polityce działu p. Prystora („Sło-
wo“ nr. 62):

— „W jaki sposób mogły tego ro-
listy dostać się do rąk p. Zulaw-

Oczywiste, źe musiały być
urzędników, mianowanych

przez p. Prystora, wykradzione przez
szpiegów p. Żuławskiego. Całe więc
oskarżenie ministra Prystora budowane
by!o na wykradzionych listach. Jest to
przyczynkiem do etyki P. P. $. i rzuca
to Światło na przyczynę upadku Rządu,
w którym zasiada Marszałek Piłsudski".

Gdyby nie ujawniono rzeczy
zdroźnych, ale gdyby one sobie
pozostały nieujawnione, wszystko
byłoby.. w porządku, wedle tego
poglądu, który zresztą pomija in-
ne dowody i dokumenty, znacz-
nie ważniejsze niż te listy.

Na uproszczeniu polega rów-
nież pogląd drugiego pisma za-
chowawczego B. B. (Dz. Pol.
nr. 73):

— „Państwo się nie liczy, więc dla-
tego można nawet w momencie naj-
mniej odpowiednim urządzać przesile-
nia. Lecz jaki cel tej pracy? Tylko
bruždziė, bruždzičė i bruždziė“.

Żądać ustąpienia p. Czerwiń-
skiego, którego działalność, prze-
ciwna religijnemu wychowaniu
młodzieży, została wyraźnie stwier-

dzona i potępiona przez wszyst-
kie czynniki katolickie z Episko-
patem Polskim na czele, tozna- -

czu tylko... bruździć.
Rozmachem wszystkich prze-

ścignął dziennik B. B. $., który
dosłownie zmierzchy i świty za-
czyna od komunikatu Prezydjum
R. M., zaznaczającego, że p. Pre-
zydent Rzpltej wyraził zdziwienie
z powodu otwarcia przesilenia,
pisząc o tem w wyrazach pelnych
polotu („Przedświt* nr. 75):

„Społeczeństwo rozumie, jak
Prezydentowi niewątpliwie ciężko mu-
siało przyjść powzięcie tej decyzji prze-
ciwko, bądźcobądź, rodakom, jaki to
dia niego osobiście bolesny dzień być

dzaj
skiego.
z biurek

musiał. Lecz niech Prezydent równieź
będzie pewny, że społeczeńtwo rozu-
mie: także, juź dzisiaj, jak piękny był
ten czyn jego i jak wielkie dobrodziej-
stwo tym czynem Polsce on wyświad-
czył. Rzucenie na szalę orzeczenia Pre=
zydenta Ignacege Mościckiego pod
apresem większości obecnego sejmu,
od adresem endecko - cekawistyczno-
orfanckiego zbiorowiska. ma znaczenie

bezapelacyjnie rozstrzygające. Jest to
dla nich początek hańiebnego końca,
początek agonji, która oby jaknajkrócej
trwała”.

Zdaje się, że rodaków z B.B.S.
i tym razem cokolwiek poniosło

St. St.
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NIESPODZIANA
NOMINACJA.

W ciągu ostatnich dni w ko-

łach politycznych Warszawy wy-

mieniano najrozmaitsze nazwiska

ewentualnych kandydatów do te-

ki premjera. Dzienniki z obowiąz-

ku powtarzały te nazwiska — był

ich szereg bardzo pokaźny, ni-

gdzie jednak, w żadnym wypadku

nie przyszło nikomu do głowy

wymienić p. marsz. Szymańskie-

go. Nominacja ta spadła niespo-

dzianie, nieprzymierzając... jak ten

śneg marcowy. Dość powiedzieć,

że sfery sanacyjne, bardzo zbli-

żone do tych kół wpływowych,

które faktycznie sprawują rządy

w Polsce, (zaskoczone i skonster-
nowane są tą nominacją.

P. marsz. Szymański znany

jesł w kraja i poza krajem jako

wybitny uczony, specjalista — już

jego kandydatura do senatu i na-

stępnie wybór na marszałka był

niespodzianką. Na stanowisku

marszałkowskiem prof. Szymański

nie wykazał się niczem, co

by |owołanie jego na sta-

nowisko szefa rządu  chociaż-

by przypuszczalnem czyniło. Nie

dziw więc, że nominacja p.
prof. Szymańskiego w pierwszej

zaraz chwili wywołała szereg do-

mysłów i przypuszczeń. Przede-

wszystkiem więc, że za p. Szy-

mańskim stać będzie „czynnik

nadrzęny", (że użyjemy określe-

nia prof. Bartla), w osobie p. min.

Piłsudskiego. Czynnik ten istniał

jednak w ciągu całego czasu, od

przewrolu majowego, co nie jest

bynajmniej sekretem i z czem li-

czyli się wszysczy ministrowie

i premjerowie. Dlaczego p. min.

Piłsudski sam woli nie przyjmować

stanowiska i odpowiedzialności

szefa rządu, o tem powiada w

wywiadzie, ,zamieszczonym w

streszczeniu na pierwszej str.

dzisiejszego numeru.
Jak kolwiek podane tam mo-

tywy jak i cała treść wywiadu

nie są zbyt zrozumiałe, to prze-

cie zakończył ten wywiad p. min.

Pilsudski dość stanowczem i wy-

raźnem oświadczeniem: „gdyby

p. Prezydentowi inne próby się

nie udały, staję do jego rozpo-

rządzenia”.

Czy nominacja prof. Szymań-

skiego, różniącego się od swych

poprzedników zupełnym brakiem

rutyny rządowej i politycznej,

człowieka zgoła innej sfery, ma

być właśnie tą—„inną próbą", po

której spodziewać się mamy rzą-

dów oficjalnych p. Piłsudskiego?

W warunkach naszej „rzeczy-

wistej rzeczywistości* wszystko

jest możliwe, możliwe są jednak

również wszelkie inne kombi-

nacje, których najbardziej nawet

wtajemniczeni nie przypuszczają,

tak jak wczoraj nikt absolutnie

niernógł przewidzieć nominacji

prof. Szymańskiego.

Jakolwiek bądź, to co widzi-

my nie jest zapewne zakończe-

niem pewnego okresu, jest to

tylko kolejny numer z wielkiej

serji eksperymentów, czyli—jeżeli

kto woli bardziej dosadne okre-

ślenia—hocków klocków, które od

czterech lat przeżywa naród

polski.

mamża!ERIE:BaZZA ZOBORG

ie fak bnńczacznie p. Dembiński!
Występujący jako mówca na nie-
acE akademji w Chrześcijańskim

Domu Ludowym p. Dembiński zakończył
swój występ zapewnieniem w imieniu
mło lzieży akademickiej, że niech tylko
Ojciec św. da nakaz, a młodzież nasza
pójdzie na Moskwę i Kreml.

Powoli, powoli! Łatwo rzucać buń-
czuczne pogróżki, gdy się jest absolu-
tnie pewnym, że Papież nie wyda po-
dobnego nakazu, czasy pochodów krzy-
żowych dawno już minęły, zaś Ojciec
św. w swem piśmie do kard. Pompili
bardzo wyraźni zaznaczył czego spo-
dziewa się i żąda od wiernych... o ża-
dnym pochodzie na Kreml mowy tam
niema. Jeżeli zaś komu marzą się ro-
mantyczne eskapady, to pewno nie w
Watykanie, którego polityka od tysiąc-
lecia słynie z mądrego umiarkowania.

Zreszta Ojciec $w. pamięta dosko-
nale — bo własnemi patrzył oczyma —
Jak naród nasz przed dziesięciu laty

rwawił w śmiertelnej walce o wolność
o najświętsze ideały i zapewne powtó
rzenia tej walki nie pragnie.

Że zaś p. Dembiński tych czasów
nie pamięta — wcale nas nie dziwi,
gdyż nosił pod onczas jeszcze dre-
wnianą czy blaszaną szabelkę, którą
obecnie czas złożyć do lamusu pa-
miątek dziecinnych, zamiast publicznie
nią pobrząkiwać, ośmieszając w ten
sposób nietylko siebie, ale przede-
wszystkiem te osoby, które organizo-
wały wiec i okazały p. Dembińskiemu
doprawdy zbytnie zaufanie, nie zaźą-
dawszy od niego uprzednio treści prze-
mówienia.

SICEZIEEZTABDZOOZA ZZ

Popierajcie Poiską
Macierz Szkolną

Wileńska 15—5.
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Co zarzucamy?
Sprawa gospodarki sekcji technicznej magistratu.

Na poniedzialkowem  posie-
dzeniu Wileńskiej Rady Miejskiej
w związku z artykułami, zamiesz-
czonemi w szeregu numerów
„Dziennika Wileńskiego”, w spra-
wie gospodarki sekcji technicz-
nej Magistratu, zostały zgłoszone
2 wnioski: jeden P. P. S., ordy-
narny co do formy i nierzeczowy
w trešci, drugi zaš kola chrze-
ścijańsko-narodowego treści na-
stępującej:

„Od tygodnia w jednym z organów
prasie miejscowej — a mianowicie w
Dz. Wil. ukazuje się szereg artykułów,
zawierających poważne zarzuty, skiero-
wane przeciwko kierownictwa Sekcji
Technicznej Magistratu m. Wilna. a w
szczególności prowadzenia przez ię
Sekcję robót wodocięgowo kanalizacyj-
nych i budowlanych w sposób rozrzu-
tny, robotę czego miasto ponieść miało
duże straty pieniężne.

Pomimo postawienia tak ciężkich
zarzutów Magistrat m. Wilna nie wystą-
pił dotychczas ze sprostowaniein fa-
brycznem, ani zaprzeczeniem podanych
w prasie faktów.

Ten stan rzeczy budzi poważne za-
niepokojenie opinji publicznej zwłaszcza,
że już poprzednio Komisja rewizyjna
Rady Miejskiej stwierdzała znaczne
uchybienia w działalności Sekcji Tech-
nicznej.

Wobec tego podpisani Radni zapy-
tują Magistrat, czy zbadał podane w
prasie zarzuty przeciwko sekcji tech-
nicznej i jakich szczegółowych wyja-
śnień może udzielić Radzie Miejskiej
odnośnie do wszystkich spraw poruszo-
nych wartykułach „Dziennika Wileń-
skiego”, które się świeżo ukazały".

Ten ostatni wniosek stawia
nareszcie całą sprawę w należytej
płaszczyźnie, a nas skłania do
ponownego sformułowania wszyst-
kich zarzutów, któreśmy w szere-
gu już ogłoszonych artykułów
stawiali.

A więc:
1. Lekkomyślne i rozrzutne

szafowanie groszem publicz-
nym, Które naraziło miasto
na wieikie straty. Do pewnej
części tych strat przyznał się kie-
rownik sekcji technisznej, p. Czyż,
wobec komisji technicznej, która
badała koszta budowy sieci ka
nałizacy jnej i wodociągowej.

2. Świadome prowadzenie
kosztownej i bezpianowej go-
spodarki przez p. Czyża, co się
ujawniło w zlekceważeniu wska-
zówek komisji technicznej, sfor-
mułowanych w protokule z dnia
23.1V 1929 r. P. Czyż do wska-
zówek tych nie zastosował się,
nawet po napomnieniach komisji
rewizyjnej, zawartych w  proto-
kule, przekazanym Radzie Miej-
skiej na skutek jej uchwały z dnia
12 XII 1929 r.

3. Zupełne nie iiczenie się
z zarządzeniami kierowników
fachowych (inżynierów) I tole-

 

 

KLUB NARODOWY.

rowanie samowoli jednostek,
zaangażowanych partyjnie bądź
inaczej związanych osobą szefa
sekcji (sprawa Waligórskiego). Za-
rzut ten całkowicie potwierdza
protokół komisji rewizyjnej.

4. Chęć wprowadzenie w
błąd czynników  kontrolują-
cych, co się ujawniło w próbach
sporządzenia odpowiednich kosz-
torysów. Zarzut ten, na którego
poparcie posiadamy  wiarogod-
nych świadków, dowodzi niezbicie
faktu istnienia momentu ziej wol,
a nietylko lekkomyślnościi braku
dozoru, co wysuwają obrońcy
istniejącego stanu rzęczy z po-
słem Pławskim na czele.

5. Tworzenie synekur dla
iudzi, partyjnie przynależnych
do P. P.S, co się ujawniło w
stosunku do członków zawodo-
wego związku z p. p. Małkiem
i Kucerowym na czele.

Do sprawy tej nie omieszka-
my w przyszłości powrócić, bo
tu właśnie zachodzą momenty,
które pozwalają nam ze szczegól-
nym naciskiem twierdzić, iż ma-
my do czynienia z aferą.

Na tem narazie poprzestajemy,
co nie oznacza bynajmniej, iż
wogóle więcej nic ani p. Czyżo-
wi, ani jego towarzyszom do za-
rzucenia nie mamy, ale obecnie
poprzestajemy jedynie na tych
wnioskach, które na podstawie
już ogloszonych artykułów dadzą
się sformułować.

Na posiedzeniu Rady Miejskiej
w poniedzialek, p. prezydent Fo-
lejewski zapowiedział wytoczenie
mi sprawy sądowej. Oarónnić
ucieszyła mnie ta zapowiedź, któ-
rej z calym spokojem oczekuję i
proszę jedynie prześwietny Ma-
gistrat aby nie poprzestał na kon-
ferencji z radcą prawnym, lecz
istotnie proces w jaknajszybszym
czasie wytoczył.

Przypominam przy  sposob-
ności, że już w sprawie Kuprja-
niszek była zapowiedź „wyciągnię-
cia konsekwencyj”*, ale jakoś nic
o żadnym z tego tytułu procesie
sądowym nie wiem.
W każdym razie byłoby też

pożądane, aby sprawami gospo-
darki w sekcji technicznej Ma-
gistratu zainteresowały się rów-
nież władze nadzorcze. Chyba za
rzułów prasy i gorącej dyskusji
w Radzie Miejskiej nie można
pominąć obojętnie. To wystarcza-
jąca podstawa” do zbadania go-
spodarki w dziale technicznym
samorządu miejskiego.

P. Kownacki.

W PLSIE NOSKI

PUDER .
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WSZĘDZIE vo NABYCIA

Polski niezbędny jest dopływ ka-
pitału obcego. Dopływ taki jest
jednak niemożliwy bez stabilizacji
stosunków politycznych w kraju.
Tej stabilizacji dziś niema. Dla-
tego też w interesie podniesienia
stanu gospodarczego kraju należy

€

conajrychlej zmienić panu-
jące obecnie stosunki- poli-
tyczne.

Po zakończeniu odczytu pizy-
jętego hucznemi oklaskami, p.
poseł Zalewski na prośbę prze-
wodniczącego posła prof. Komar-
nickiego zobrazowa! walkę sej-
mowego klubu Narodowego 0
obniżenie podatku obrotowego.
Walka ta, niestety, nie dała takich

 SSEN em

wyników, do jakich dążyło Stron-
nictwo Narodowe z powodu nieu-
stępliwego stanowiska rządu.

Ożywiona dyskusja zakończyła
nader interesujące zebranie.

KLUB MŁODYCH
Stronnictwa Narodowego'i Gbo-

zu Wielkiej Polski.

W niedzielę dnia 16 marca w
lokalu Stronnictwa Narodowego
odbyło się zebranie dyskusyjne
K!iubu Młodych Stronnictwa Naro-
dowego.

Referat p. t. „Dostęp Polski
do morza* wygłosił prezes Klubu
Młodych red. Stanisław Kodź.

Po referacie wywiązała się
dyskusja. Z powodu spóźnionej
pory zapowiedziany referat p. Je-
rzego Żuralskiego p. t. „Walka z
zachłannością niemiecką" odłożo-
ne do następnego zebrania.

 

 

 

Jak wojewoda białostocki Kirst popiera
sekciarstwo.

(Kap) Wojewoda białostocki
p. Kirst dał wiele dowodów, że
otacza szczególną pieczołowitoś-
cią sektę Hodura. Zajście we wsi
Jelonki i głośna ostatnio sprawa
przydzielenia tej sekcie cmenta-
rza w Łomży przypomniały zno-
wu ogółowi p. wojewodę Kirsta.

P. wojewoda najwidoczniej bo-
leje nad tem, że t. zw. „polski
Kościół narodowy* nie jest pra-
wie uznany w państwie. Jak nam
wiadomo, chciałby p. Kirst wy-
przedzić poniekąd zalegalizowanie
tej sekty przez stwarzanie prece-
densów, któreby tyle, co przesą-
dzały prawne uznanie sekty Ho-
dura. P. wojewoda postanowił
mianowicie poczynić kroki u na-
czelnych władz, mające na celu
wyjednanie ich zgody na zlecenie
urzędom stanu cywilnego, prowa-
dzącym akta stanu cywilnego za-
legalizowanych sekt, prowadzenie
ksiąg stanu cywilnego także dla
sekty hodurowców, czemu dał
też p. wojewoda wyraz wobec
jednego z reprezentantów tej
sekty. Innemi słowy: rozciągnąć
najważniejsze prawa  zalegalizo-
wanych sekt na niezalegalizowa-
ną sektę Hodura.

Spodziewamy się, że odnośny
wniosek p. Wojewody Kirsta nie
wpłynął jeszcze do Ministerstwa
W. R. i O.P. i że nie zdołał go
p. minister Czerwiński jeszcze
zaaprobować.

Przyczyn gorszącego zajścia
we wsi Jelonki, pow, Ostrowskie-
go — kiedy to duchowny sekty
Hodura, Piechulski, wraz ze swoimi
zwolennikami wtargnęli w  listo-
padzie r. ub. na plac kościelny,
na którym przemawiał do wier-
 

Odczyt posła Stanisława Zalewskiego o shecnej sytuacji gospo-
darczej.

Po parumiesięcznej spowodo-
wanej brakiem lokalu przerwie,
Klub Narodowy w Wilnie wzno-
wił w niedzielę dn. 16 b. m.
swoją działalność. Tematem nie-
dzielnego zebranie było tak aktu-
ałlne dziś zagadnienie sytuacji
gospodarczej w Polsce.

Wyczerpujący odczyt na ten
temat wygłosił z głęboką znajo-
mością przedmiotu poseł Stani-
sław Zalewski, reprezentant sej-
mowego Klubu Narodowego w
komisji przemysłowo - handlowej
Sejmu.

Odczyt wzbudził duże zainte-
resowanie, gdyż sala była wypeł-
niona po brzegi. Wśród obecnych
zauważyliśmy licznych z przedsta
wicieli sfer gospodarczych.

Na wstępie swego odczytu
prelegent zastanowił sie nad
kwestją, czy przesilenie gospo:
darcze, które obecnie w Polsce
przeżywamy jest tylko "skutkiem
ogólnoświatowego przesilenia, jak
tego usiłują dowodzić sfery stoją-
ce dziś u steru państwa, czy też
na naszą sytuację gospodarczą
działają jeszcze inne czynniki,
które powodują, że przesilenie
gospodarcze u nas jest bardziej
ciężkie, niż gdzieindziej.

Według prelegenta, różnica
pod tym względem pomiędzy
Polską a innymi ni kę jest bar-
dzo znaczna. Przesilenia gospo-
darcze dają się odczuć co pe-
wien okres wszędzie. Jednakowoż
państwa zachodnio - europejskie
przeżywają okresy niepomyślnej
konjunktury światowej stosunko-
wo łatwo, gdyż przewidując, że
przesilenie musi kiedyś nastąpić,
zabezpieczają się przed jego
ujemnemi skutkami zawczasu,
tworząc w okresach dobrej kon-
junktury rezerwy dla przetrzyma-
nia okresu złej konjunktury. W
Polsce niestety jest inaczej. Mie-
liśmy przed paru laty okres świet-
nej konjunktury światowej, która
dla Polski była szczególnie po-
myślna ze względu na strajk w
Anglji. Czynniki miarodajne nie
potrafiły odpowiednio wykorzy-
stać tego okresu. Prowadzono
taką politykę, jak gdyby istniała
pewność, że ten stan pomyślny
będzie trwał wiścznie. Skutki te-
go zbytniego optymizmu odczu-
wamy dziś na własnej skórze.

Wskutek tego przesilenie go-
spodarcze, które dla innych kra-
jów jest przejściowym stanem,
nie pozostawiającym po sobie

śladów, u_ nas staje się groźne
dla bytu gospodarczego.

Ciężki stan gospodarczy po-
garsza jeszcze wadliwa polityka
ekonomiczna rządu, którą <ce-
chują  przedewszystkiem  inter-
wencjonizm i etatyzm.

Pierwsza cecha polityki eko-
nomicznej obecnego rządu —in-
terwencjonizm, polega na tem,
że państwo zbytnio wkracza w
życie gospodarcze, regulując je
nie zawsze szczęśliwie i utrudnia-
jac w ten sposób inicjatywę pry-
watną.

Jako przykład interwencjoni-
zmu, podaje prelegent głośną
sprawę rezerw zbożowych. Rząd
ze względów politycznych, chcąc
pozyskać dla siebie ludność ro-
botniczą, postanowił interwenjo-
wać na rynku zbożowym w kie-
runku zniżki ceny na zboże. W
tym celu zakupiono w Gdańsku,
po cenie droższej niż w kraju,
większą ilość zboża zagraniczne-
go. Zboże zmagazynowano, jedna-
kowoż z powodu nieodpowiednich
urządzeń składowych, znaczna
część zboża zepsuła się, co oczy-
wiście spowodowało straty, nado-
miar złego, nastąpilo przesilenie
w rolnictwie i ceny zboża, już
bez interwencji, katastrofalnie spa-
dły, dziś rząd jest w wielkim kło-
pocie, co zrobić z kupionem za
drogie pieniądze i w znacznej
części zepsutem zbożem. Powsta-
ły wielomiljonowe straty. Co gor-
sza, jednocześnie z tworzeniem
rezerw zbożowych, zakazano wy-
wozu zboża. Z chwilą, gdy wywóz
zboża ustał, tem samem został
zlikwidowany cały aparat handlo-
wy trudniący się eksportaim zbo-
ża. Dziś rząd radzi rolnikom, aby
zboże wywozili, ale nierma apara-
tu eksportowego, który mógłby
to uskutecznić. Tym się tłuma-
czy, że zboże w Polsce jest o po-
łowę tańsze niż w Niemczech.

Na zniżce cen zboża nie zy-
skała ludność miejska, ba- cena
chleba nie spadła, straciło dużo
rolnictwo, a pośrednio i ludność
miejska, gdyż siła nabywcza lu-
dności. rolniczej spadła.

Dalej prelegent wykazał szko-
dliwość etatyzmu, który się wy-
raża w tworzeniu przez państwo
nierentujących / przedsiębiorstw,
które konkurują z inicjatywą pry-
watną.

Wreszcie wskazał prelegent na
sytuację polityczną w związku ze
stanem gospodarczym kraju. Dla

ina Monti
W dniu dzisiejszym mija dzie-

więtnasta rocznica imienin od
śmierci, zasłużonego obywatela i
syna tej ziemi, niestrudzonego
działacza a  przedewszysikiem
człowieka nie słów—lecz czynu—

„ Józefa Montwiłła.

My, wszyscy, starsi mieszkań-
cy Wilna, wówczas młodzi i sił
pelni, jakże dobrze pamiętamy
dzień ów, gdy do mieszkania te-
go dobroczyńcy miasta spieszyły
gromadki różnych warstw społecz-
nych, aby nieść mu życzenia
diugich jeszcze lat tak bogatej
w plony pracy, dla dobra uko-
chanego przezeń miasta i jego
okolic.

Spieszyły nie z nakazu ani dla
pokazu, bo Józef Montwiił nic
wspólnego nie miał z władzami,
wówczas zaborczemi, naszej dziel-
nicy, śpieszyły z przepełnionego
głęboką wdzięcznością serca.

W tej dorocznej wędrówce ku
drzwiom siedziby zacnego i dzieł:
nego człowieka i obywatela przy
ul. Mickiewicza 17 ocierały się
wówczas o siebie skromne posta-
cie całej rzeszy pracowników,
którym on dał uczciwy kawałek
chleba w instytucjach przez sie-
bie zainicjowanych czy ufundo-
wanych, kierowniczek szkółek czy
ochronek, którym dał możność
pracy w umiłowanym zawodzie
niesienia oświaty i słowa polskie-
go na zachwaszczoną przez za-
borców albo zgoła odłogiem le-
żącą niwę; śpieszyli ubodzy z
przytułków, którzy, dzięki niemu
znaleźli dach nad głową i łyżkę
ciepłej strawy; ubogie matki, któ-
rych niemowięta, racjonalnie od-
żywiane, przestały powiększać
szeregi mogiłek na miejscowych
cmentarzach;  śpieszyli młodzi
rzemieślnicy zdobywający, dzięki
niemu, gruntowną znajomość fa-
chu, artyści, przed którymi ot-
wierało się pole pracy, uczeni i
zbieracze pamiątek przeszłości
narodu, którzy dzięki niemu zna-
leźli ciche, dalekie od gwaru mia-
sta asylujm. Śpieszyli ludzie róż-
nych stanów, a także równi mu
rodem i stanowiskiem w szczerym,
głębokim podziwie dla wszech-
stronności tego człowieka, jego
umiłowania idei zasiewania na
każdem polu ziarn dobra i pracy,

Dość przejrzeć ówczesne rocz-
niki wileńskich pism codziennych
lub „Informatora o Towarzystwach*
ziem kresowych aby przekonać
się jak szerokie było pole pracy
społecznej Józefa Montwiłła.

nvch proboszcz parafji Jelonki,
ks. Mieczkowski, i przerwali gwał-
townie zebranie — należy szukać
rzedewszystkiem w rozzuchwa-
eniu hodurowców popieraniem
ich przez miejscowe władze, pod-
ległe p. wojewodzie Kirstowi.

Również uwieńczenie powo-
dzeniem zabiegów tej sekty o
przydzielenie jej cmentarza w
Łomży należy przypisać pośrednio
przychylnemu stanowisku miej-
scowych władz administracyjnych.
Jak wiadomo władze wojskowe
przydzieliły na” cmentrarzu woj-
skowym w Łomży plac na grze-
banie wyznawców sekty Hodura.
Bezpośrednio po poświęceniu
cmentarza przez duchownego tej
sekty, Piechulskiego, władze woj-
skowe cofnęły dane zezwolenie,
a starosta łomżyński, zawiada-
miając o tem miejscowego przed-
stawiciela tej sekty, zapowiedział,
że wyznawcy t. zw. „Kościoła na-
rodowego* chowani będą na
cmentarzu katolickim (sic!), gdy
tymczasem mogą zupełnie swo-
bodnie, jak katolicy, nabyć za
swe fundusze amerykańskie grunt
na cmentarz.

Wiadomo nam, że p. wojewo-
da Kirst chętnie przypisuje „winę“
podobnych, ze wszechmiar niepo-
żądanych zajść rzekomej nietole-
rancji J. E. Ks. Biskupa Łukom-
skiego, a hodurowców uważa za
element lojalny i spokojny. Pewni
jesteśmy jednakże, że postępowa-
nie p. Kirsta, głośnego ze sprawy
profanacji kaplicy Branickich w
Białymstoku i wielu innych anty-
katolickich wystąpień, spotka się
z odpowiednią oceną ze strony
społeczeństwa katolickiego.

Więc  przedewszystkiem po-
wstałe z jego inicjatywy, świetnie
potem rozwijające się Kuratorjum
Miejskie nad biednymi w Wilnie,
które ześrodkowywało cały sze-
reg poszczególnych  instytucyj,
same przez się stanowiących już
cały odrębnyaolbrzymi kompleks
zagadnieńi pracy jak: Ochrony
dla dzieci w różnych dzielnicach
miasta w liczbie 13-tu, Przytułek
noclegowy ze schroniskiem dla
starców, Internat dla chłopców,
Przytułek noclegowy dla pielgrzy- -
mów do Kalwarji wileńskiej, Krop-
la mleka, Tanie obiady, Wydział
szycia ubrań, Wydział nędzy wy-
jątkowej i t. d.

Dalej Tow. popierania pracy
społecznej, Towarzystwo urządza-
nia mieszkań (hygien. i tanich
mieszkań dla instytucyj publ. i
prac, inteligencji), Tow. Przyjaciół
Nauk, Szkoła rysunkowa,- Wil.
Tow. Muzyczne Lutnia, Tow. Opie-
ki nad dziećmi, Stowarz. sług ka-
tolic. pod nazwaniem św. Zyty,
Szkoła organistów, Kolonie letnie.

Idea samodzielnej pracy i sa-
mowystarczalności przyświecała
wielu poczynaniom Józefa Mont-
wiłła—uczył pracować i z pracy
tej utrzymywać się całym zrze-
szeniom, tak że niejedna z tych,
na najzdrowszych zasadach soli-
darności i samowystarczalności
oparta instytucja przetrwała ruj-
nujący wszystko okres wojny,
sprawnie funkcjonując do dnia

" dzisiejszego.

U Józefa Montwilła pomysł
pomocy, zaradzenia złu, rodził się
natychmiast gdy zło owo, owę
niedolę ujrzał. Następował potem
błyskawicznie—czyn. Jako przy-
kład przytoczę następujący fakt.

Dowiedział się kiedyś Józef
Montwiłł, że na krańcach Wilna,
przy aul. Betlejemskiej,j młoda
dziewczyna prawie bez żadnych
środków prócz małych własnych
zasobów i drobnych zapomóg
zacnych ludzi, w nędznej, źle
opatrzonej chacie gromadzi naj-
uboższą, pozostawioną bez opieki
dziatwę tej dzielnicy, tworząc
ochronkę, nauczając, karmiąc,
opiekując się zdanemi na najgor-
szy wpływ ulicy, wałęsającemi
się dziećmi. W towarzystwie pa-
ru osób udaje się tam Józef
Montwiłł, a widząc niestrudzoną
energję młodej nauczycielki (by-
ła nią znana na polu nauczania
działaczka i całem sercem nie:
doli maluczkich oddana młodziut-
ka p. Szostakówna), buduje na
własnym gruncie na Rossie duży,
wygodny dom, zaopatruje w nie-
zbędne utensylja tak, że w prze-

  

MAJOLA
ciągu kilku miesięcy ku zdumie-
niu i radości nauczycielki staje
przytułek dla ubogiej dziatwy,
nowa placówka pracy i oświaty—
Ochrona.

Gdy się zważy niechęć jaką
tchnęły władze rosyjskie ku wiel-
kim tego rodzaju poczynaniom
na tej ziemi kresowej, a nawet
wręcz wrogi do nich stosunek
gdy weźmiemy pod uwagę trud-
ności, jakie przezwyciężać, złą
wolę jaką na każdym kroku zwal-
czać musiał dla urzeczywistnienia
swych szlachetnych zamierzeń —
stajemy w podziwie dla niespo-
żytej energji i pracy, dla wiel-
kiego serca tego człowieka.

Czy Mu się dziś od nas wdzię-
czność należy? Czy my, Wilnianie,
winniśmy jakimś trwałym zna-
kiem przekazać dzisiejszym i na-
stępnym pokoleniom pamięć syna
tej ziemi z krwi i kości, zasłużo-
nego męża i obywatela?

Na to pytanie może być chy-
ba jedna tylko odpowiedź z ust
całego społeczeństwa: Tak! Zna-
leżii się ludzie, którzy gorąco do
serca wzięli projekt uczczenia
zasług ś. p. Józefa Montwiłła,
choćby skromnym pomnikiem
na którymś z placów naszego
miasta, (które chyba zbyt wiele
ich nie posiada!) Zwrócono się
do obecnego Magistratu z prośbą
o zaofiarowanie placu na ten cel.
Magistrat (socjalistyczny) po dłu-
gim namyśle zaofiarował najgor-
sze miejsce w najbrzydszej
nicy miasta: mały placyk przy
zbiegu ulic Zawalnej i Trockiej.
Zgodzono się i na to. Sporzą-
dzony został kosztorys, projekt
pomnika co pochłonęło sumę
tysiąca złotych.

| naraz —Magistrat u*rącił ca-
ły projekt — odmówił oddania
pod pomnik i tego mizernego
miejsca.

Pytają się zdumieni mieszkań:. -
cy miasta — dlaczego?

Dlaczego? To takie proste!
Antypatje partyjne i zaciek-

łość socjalistów sięgają i poza
grub. Wszakże Józef Montwiłł,
gdyby dziś żył, należałby do kla-
sy posiadającej! Cóż to znaczy,
że przez cały swój, oddany bliż-
nim żywot, szczodrą dłonią roz-
dawał swój majątek na instytucje,
służące właśnie warstwom naj-
uboższym, że czynił prosto i bez
fanfar, ale jako swój najpierwszy
obowiązek, to czegoby nie zrobił
napewno żaden z panów soc-
jalów, tak wiele wygłaszających
mów o nędzy na wiecach agita-
cyjnych.

Wyrzuceno tysiące na posta-
wienie nad Wilją ohydnej próch-
niejącej już pałuby drewnianej,
uręgającej elementarnemu poję-
ciu o pięknie, naigrawającej się
wielkości umiłowanego Wieszcza
Narodu, wydano dziesiątki tysięcy
na konkurs na pomnik Mickiewi-
cza, z których żaden nie okazał
się możliwym. Pustkami stoją
skwery i place, pomnika Mickie-
wicza nie może się Wilno docze-
kać posągi Jagiełły i Jadwigi na
placu Katedry Batorego i Skurgi
na dziedzińcach uniwersyteckich.
Syrokomli w ogrodzie miejskim—
należą do nieosiągalnych marzeń
—a żałuje się mizernego kawałka
miejsca na trwałą pamiątkę dla
człowieka, który był tej ziemi
prawym synem, a tego miasta
dobrym duchem!

Dziś w świetlanego imienia
Józefa Montwiłła rocznicę dzie-
więtnastą my, wilnianie za cel
postawić sobiewinniśmy, że za
rok, w dwudziestą rocznicę, pom-
nik ten stanie w naszem mieście
ito nie na najgorszem miejscu,
i to ze składek dobrowolnych,
najdrobniejszych i największych
na jakie kogo stać, tych wszyst-
kich, którzy cenić umieją czyn
a nie jego karykaturę—blagę.

POLSKIE RADJO WILNO.
F ala 385 mtr.
Program:

Środa, dnia 19 marca 1930 r.
11,55. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
13,10. Komunikat meteorologiczny.
14,10. Transm. z Auli Kolumnowej

U. $. B., przemówienia: Rektora U. S. B.
ks. Cz. Falkowskiego, płk. dypl. Furgal-
skiego i prof. Br. Rydzewskiego, oraz
część muzyczna.

1g.00. Transm. z Warsz. Audycja żoł=
nierska.

16,05. Koncert kwartetu pod dyr.
prof. Franciszka Tchorza.

17,15. „Wileńskie Tow. Artystów-
Plastyków* II odczyt p. t. „Pejzaż —
Jamont Rouba i inni", wygł. Jerzy Wy-
szomirski.

17,45. Koncert muzyki polskiej.
18,45. Kwadrans akademicki.
19,05. „Kałosze" zradjofon.
J. Al. Fredry (syna).
19.30. Język włoski.
19,45. Czas i rozmaitości
20.05. Przegląd filmowy.
20.30. Koncert solistów z Warsz.
20,30. Koncert z Wilna.
23,00. Muzyka popularna.
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Niesłychan
F w walce
(KAP). Wiceprezydent uniwer-

gtetu Georgetown,  Homund
"alsh, który powrócił z podróży

0 Rosji, nakreślił wobec przed-
wiciela jednej z francuskich
gencyj prasowych straszliwy o-
Taz okrucieństw bolszewickich w
alce z religią. Według jego opo-
„ladań, arcybiskupa z Permu pod-
ano straszliwym torturom, a na-

FSpnie żywcem spalono. Biskupa
tego miasta wrzucono do dołu
niegaszonem wapnem i tak

gugo trzymano, dopóki nie umart.
kup z Jurjewa trzymany był

zez dłuższy czas w więzieniu

Moskiewska „Prawda* donosi
tryumfem, że w mieście Orle
Imknięto ostatnie 24 świątynie.
ten sposób Orzeł jest pierw-

 

e okrucieństwa bolszewickie
z religiją. :
razem z pospolitymi kryminali-
stami a następnie wydany w ręce
kata, który obciął mu nos i uszy
i wreszcie zabił pchnięciami bag-
netu. Arcybiskup z Woroneża zo-
stał powieszony na  kazalnicy
własnej świątyni.W samych tylko
tych diecezjach zamordowano
przeszło stu duchownych. Z jed-
nego z pośród nich w czasie sil-
nego mrozu zerwano ubranie i
tak długo oblewano wodą dopó-
ki zamienił się w posąg lodowy
w najprawdziwszem tego słowa
znaczeniu.

amknięcie "ana świątyń w mieście
rle.

szem wielkiem miastem w Unii
sowieckiej, w którem niema już
ani jednej otwartej świątyni, żad-
nej religji. " (Kap)
 

 

__ Wiadomości kościelne.
, — Nabożeństwo żałobne za
Pokój duszy ś. p. Józefa Mon-

ła. Jutro, we czwartek, 20
m. o godz. 9 m. 30 rano ks.
skup K. Michalkiewicz odprawi

5, Bazylice Metropolitalnej nabo-
"istwo żałobne za spokój duszy
"p. Józefa Montwiłła. Podczas
 dożeństwa pienia żałobne wy-
"Ma chór „Lutni* wileńskiej.

L Z miasta.
_ — Stan bezpieczeństwa. Zu-
liwałą kradzież w sklepie firmy
| Tkowskiego (właściciel p. Ma-
|lOwski), wywołało w mieście

STomne wrażenie; tłumaczy się
- Nie tylko szczerem współczu-

„£m dla ogólnie szanowanego p.

który w ciągu jednej nocy

“stai doszczętnie zrujnowany,
Ė i egoistycznemi.względami na

*pieczeństwo każdego z nas.

to w krótkim czasie w mieś-

naszem już szóste tego ro-

*aju włamanie. |
_ Nie dziw. We dnie spotyka się
"licjantów wszelkich "stopni na
"Rżdym kroku. Każdy z nich

je się szukać, któregoby do-
żkarza osztrafować, gdzie spo-
4dzić protokół za kupkę śniegu

za to, że sklepikarz kilka mi-

it spóźnił się z zamknięciem

epu. Podobno policjant, który

( Ciągu dnia nie sporządzi pewnej

Ści protokułów źle jest widzia-
przez swych zwierzchników.

tomiast wieczorem zdejmuje
wszystkie posterunki i całe

lasto w ciągu całej nocy jest

ralnie w nieograniczonej mocy
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dytów i włamywaczy. Nie-

lernie rzadkie patrole nic

Zywišcie pomėdz nie mogą,

yż złodzieje doskonale wiedzą

ziei kiedy patrol przechodzi.

tych warunkach dziwić się

| KRONIKA.
trzeba, że wszyscy mieszkańcy

dotychczas nie zostali doszczętnie

obrabowani.

— Zasilanie rynku pienię-
żnego Wileńszczyzny przez
P. K. 0. W zrozumieniu potrzeb
pieniężnych tutejszego rynku, Po-
cztowa Kasa Oszczędności nabyła
8/, listów zastawnych Towarzy-
stwa Kredytowego m. Wilna na
sumę nominalną 330 tysięcy 700
złotych i 8, listów zastawnych
Wileńskiego Banku Ziemskiego
na sumę nominalną dolarów 86.000
płacąc za te listy z górą 860.000
złotych. (d)

Sprawy miejskie.
Posiedzenie Rady miej-

skiej. Na dzień 27 b. m. wy-
znaczone zostało posiedzenie Ra-
dy miejskiej. d
— Wstąpienie zasłużonego

pracownika. Dowiadujemy się,
iż w najbliższym czasie kierownik
wydziału wodociągowo - kanaliza-
cyjnego Magistratu m. Wilna inż.
Sokołowski przechodzi na eme-
ryturę, w związku z tem w dniu
wczorajszym na posiedzeniu Ma-
gistratu omawiana była sprawa
rozpisania konkursu na stanowi-
sko nowego kierownika. (d)

Preliminarz budżetowy
na 1393031. Preliminarz budżeto-
wy m. Wilna na rok 1930/31 zo-
stał już w ogólnych zarysach opra-
cowany przez Magistrat i w naj-
bliższy czwartek wpłynie pod obra-
dy miejskiej komisji finansowej.

Sprawy samorządowe.

— Posiedzenie wydziału
wojewódzkiego. W dniu wczo-
rajszym odbyło się pod przewod-
nictwem wojewody wileńskiego
Wł. Raczkiewicza posiedzenie wy-
działu wojewódzkiego na którem:
1) rozpatrzono 1 sprawę z dzie-
dziny przepisów o zwalczaniu al-
koholizmu, 2) rozpatrzono 11 od-
wołań od dokonanego przez Ma-
gistrat m. Wilna wymiaru podat-
ków, 3) rozpatrzono i zatwierdzo-
no uchwałę Rady Miejskiej m.

EN NL.

Bluźniercza waika z

religią w Rosji.

Organizacja  bezbożni-
ków urządzała podczaskar-
nawału we wszystkich
miejscowościach bluźnier-
cze pochody. Uczestnicy
ich poprzebierani w pra-
wosławne szaty liturgicz-
ne nosili krzyże z bluż-
nierczemi napisami i wśród
śpiewów wznosili bluźnier-
cze okrzyki.

| Ilustracja nasza przed-
stawia fragment pochodu
bezbożników w Smoleń-
sku; „niosą oni krzyż z
bluźnierczym napisem: „Na
śmietnik z Panem Bo-
giem“!

Wilna z dn. 27 lutego r. b. w
przedmiocie przeniesienia kredy-
tów w budżecie roku 1929-30, 4)
zatwierdzono dodatkowy budżet
dziśnieńskiego powiatowego związ-
ku- komunalnego, jak również
uchwałę sejmiku dziśnieńskiego
w sprawie przeniesienia kredy-
tów w budżecie roku 1929-30 w
ogólnej sumie 36.011 zł., 5) za-
twierdzono normy podatku wy-
równawcezego na rok 1930-31 w
gminach pow. oszmiańskiego i
dziśnieńskiego. Normy te nie od-
biegają od norm zeszłorocznych,
6) poddano szczegółowemu ro2-
ważeniu sprawę odciążenia urzę-
dów gminnych i  magistratow
miast niewydzielonych z zadań
poruczonych, 7) rozpatrzono i za-
twierdzono uchwałę sejmiku dzi-
śnieńskiego w przedmiocie uch-
walenia Spółdzielni „Rolnik” w Głę-
bokiem gwarancji do wysokości
100.000 zł. celem umożliwienia
tej spółdzielni kontynuowania ak-
cji Iniarskiej tudzież sprowadze-
nia na teren powiatów nawozów
sztucznych i 8) rozpatrzono i za-
twierdzono budźet postawskiego
związku komunajnego na rok
1930-31. Ogólna kwota budżetu
wyraża się sumą 508.282 zł. (d)

Sprawy roine.
— Kursy dla ogrodników.

Dążąc do podniesienia poziomu
fachowego ogrodników-praktyków,
Wil. T-wo Org. i Kółek Rolni-
czych wespół z Wil. T-wem Ogrod-
niczem urządza 8-dniowy kurs
dla ogrodników-praktyków, prak-
tykantów ogrodniczych i miłośni-
ków ogrodnictwa.

Zadaniem kursu będzie zapo-
znanie ogrodników z najnowsze-
mi zasadami pielęgnowania sa-
dów, ogrodów warzywnych, walką
ze szkodnikami w ogrodnictwie i
organizacją zbytu jarzyn i owo-
ców. Wykłady połączone będą z
demonstracjami i odbywać się
będą wieczorami od 5 do 8 g.

Wyżej wymienione kursy od-
będą się w Wilnie, w czasie od
20-go do 29 marca b. r. i w po-
wiecie Dziśnieńskim od 1.IV do
8.IV r. b.

Opłata
dzie 5 zł.

Zapisy na kursy ogrodnicze
przyjmuje Wileńskie Towarzystwo
Organizacyj i Kółek Rolniczych
w Wilnie, Sierakowskiego 4 i
Okręgowe Towarzystwo Org. i
K. R. w Głębokiem, Dworna 40.

Sprawy akademickie.
— Msza żałobna. Zarząd Ko-

ła Polonistów (O. S$. B. wzywa
swych czionkówdowzięcia udzia-
łu we mszy żałobnej za duszę
ś. p. Stefana Sosnowskiego, zało-
życiela i pierwszego kierownika
Sekcji Twórczości _ Oryginalnej
Koła Polonistów.

Msza ta zostanie odprawiona
w kościele po-Bernardyńskim we
czwartek dnia 20 b. m. o godz.
9 rano.

Z życia stowarzyszeń.
— Protest Polaków z Miń-

szczyzny przeciwko prześlado-
waniom. Polacy z Kresów biało-
ruskich zakordonowych, zgroma-
dzeni na walnem zebraniu w dniu
16 marca r. b. powzięli uchwałę
protestu przeciwko prześladowa-
niu religijnemu i uciskowi lud-
ności.

za kurs wynosić bę-

3) Nie mamy poco zatrzymywać się tu dłużej. Jedźmy
stąd.

Vallć napychał swoją fajkę, co świadczyło

K Wi BSN SEK

„Zanosimy protest—są słowa
uchwały—przeciwko bezprzykład-
nemu uciskowi religii i swobody
przekonań, przeciwko niewolnic-
twu, torturom, zbrodniom, urąga-
niu wszystkim przykazaniom Bo-
skim.

Zwracamy się do całego świa-
ta cywilizowanego, by stanął w
obronie stumiljonowej ludności,
gnębionej przez bandę między-
narodowych opryszków!”.

— Narodowa Organizacja
Kobiet zawiadamia że z dniem
21 marca Sekretarjat przenosi się
z ulicy Metropolitalnej na ul.
Orszeszkowej Nr. 11 m. 19. Go-
dziny urzędowania codzień od 11
do 1-ej.

Odczyty.
— „O przedłużeniu życia u

zwierząt”. Staraniem Polskiego
Towarzystwa Przyrodników im.
Kopernika i Kola Medyków (. S$.
B. w Wilnie w sobotę dnia 22
marca b. r. o godz, 7 wieczorem
w Auli Kolumnowej O. S. B. zo-
stanie wygłoszony odczyt na te-
mat „O przedłużeniu życia u
zwierzat" przez Dr. Jana Dem-
bowskiego, „Profesora Wolnej
Wszechnicy w Warszawie. Nie-
zmiernie ciekawy temat, porusza-
jący najaktualniejsze zagadnienie,
jak również osoba prelagenta nie-
wątpliwie ściągnie licznych slu-
chaczy.

Kronika policyjna.

— Śledztwo w sprawie głoś-
nego włamania do sklepu ju-
bilerskieco. W związku z doko-
nanym włamaniem do firmy ju
bilerskiej Malinowskiego, władze
bezpieczeństwa publicznego na
terenie miasta dokonały general-
nej obławy w różnych podejrza-

W OBRONIE
Senator Evert w klubu B. B.

W. R., prezes kolegium zboru
ewangelicko-augsburskiego w War-
szawie, wystąpił w dn. 12 b. m.
na plenum Senatu podczas dy-
skusji nad budżetem Min. W. R.
iO.P. z napastliwym atakiem
przeciwko Kościołowi katolickie-
mu, zarzucając opinji katolickiej,
że prowadzi wałkę z ministerem
Czerwińskim z racji jego przyna-
Jeżności do protestantyzmu, oraz
pomawiając Kościół katolicki o
dążenie panowania nad państwem.
W odpowiedzi p. senatorowi

Evertowi stwierdzamy: |
1. Nikt z- katolików nie wypo-

wiadał wojny p. ministrowi Czer-
wińskiemu, ale przeciwnie p. mi-
nister Czerwiński występił i zer-
wał z Kościołem katolickim.

Nikt z katolików nie twierdził
«nigdy, że w Polsce nie może być
ministrem obywatel innego wyz-
nania. Przeciwnie, aczkolwiek w
Polsce obywateli — potestantów
jest zaledwie 5 proc. ogółu lud-
ności, w szeregu gabinetów, któ-
re rządzą Polską, protestanci byli
i'są ministrami, stanowiąc  nie-
jednokrotnie 30 proc. wszystkich
ministrów, co nieraz podnosiła
prasa niemiecka, podkreślając
uprzywilejowanie wyznań prote-
stanckich w Polsce (np. „Schó-
nere Zukunft", Das Neue Reich“).
Prawdą natomiast jest, že w kra-
ju wybitnie luterskim, którym
p. Evert jest zachwycony i który
za wzór innym stawia, mianowi-
cie w Szwecji, ani ministrem,
ani nauczycieiem nie może być/
członek innego wyznania, jak tyl-
ko wyłącznie luterskiego. Katoli-
cy i członkowie innych wyznań
muszą na mocy prawa rejestro-
wać się i opłacać składki na
rzecz luterskich urzędów parafjal-
nych. Od r. 1915 nawet zapowie-
dzi nowożeńców katolickich mo-
gą ogłaszać tylko pastorzy luter-
scy, a nie księża katoliccy. Po-
twierdził to ostatnio w liście
otwartym, wystosowanym do pism
niemieckich („Kolnische Volksze-
itung”), superintendent zboru lu-
terskiego ww Szwecji, p. Sódereb-
lom.

Niechże zatem p. senator
Evest nie wprowadza w błąd opi-
nji polskiej i zagranicznej, zarzu-
cając Koścjołowi katolickiemu
brak tolerancji i wstecznictwo.

2. Nigdy Kościół katolicki nie
dążył do panowania ani nad pań-
stwem ani nad szkołą. Jest to
frazes, rzucany zwykle bez przy-

ności.
pusta.

— Pocoś nas wołał? — zapytał Sempe.

Rozejrzawszy się, stwierdzili, że szopa była
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nych miejscach i spelunkach zło-
dziejskich.

Aresztowano dwudziestu kilka
podejrzanych osobników, wśród
których znajduje się 5 włamywa-
czy warszawskich i białostockich.
Aresztowanych osadzono w aresz-
cie centralnym.

Władze śledcze prowadzą
szczegółowe badania.
W dniu wczorajszym właści-

ciele sklepu jubilerskiego zdołali
oszacować skradzioną przez wła-
mywaczy biżuterję na sumę 75 200
złotych. (d)

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

Dziś o godz. 8 wiecz. „Krakowiacy
i Górale".

Julro „Broadway“.
— Teatr Miejski w „Łutni.

Dziś występ H. Ordonówny i E. Bodo.
Początek wyjątkowo o godzinie 9 m. 30
wiecz.

— „Miłość czy pięść" komedja Fi-
jalkowskiego i Dunin - Markiewicza,
ukaże się w Teatrze Lutnia w dniu
jutrzejszym. >

— Claudie Arrau w Wilnie. Sta-
raniem Wil. Tow. Filharmonicznego, we
wtorek 25 b. m. wystąpi w Teatrze
Miejskim na Pohulance znakomity pia-
nista światowej siawy Ciaudię Arrau.

— Przedstawienia popołudniowe.
W obu Teatrach Miejskich odbędą się
w nadchodzącą niedzielę popołudniowe
przedstawienia po cenach zniżonych.
W Teatrze na Pohulance „Krakowiacy
i Górale*, w Teatrze Lutnia „Gdybym
chciała”.

 

 

PRAWDY.
taczania dowodów. Przeciwnie
dwie godziny religji tygodniowo
w szkołach, a zatem mniej ani-
żeli gimnastyki i rysunków, nie
dają tytułu do twierdzenia, że
Kościół dąży do opanowania szko-
ły. Dziwnie zresztą brzmi w ustach

prezesa zboru augs.-ewangelickie-
go apel do „demokratów i repu-
blikanów” do obrony szkoły przed
„zachłannością kleru”.
W czem się przejawia izeko-

me dążenia Kościoła do panowa-
nia nad państwem? Czy kler kie-
ruje polityką zagraniczną lub
wewnętrzną państwa? Czy w tym
zakresie przejawiał jakiekolwiek
dążenia?

Przeciwnie, katolicy,w Polsce
są raczej w pozycji obronnej,
mimo, że stanowią 75 proc. ogó-

łu ludności. Muszą bronić Kon-

kordatu, który nie daje Kościoło-
wi w Polsce więcej, aniżeli Kon-

kordat pruski, a, przeciwnie,
znacznie mniej, Muszą bronić
szkoły przed zamachem na nią
bezwyznaniowców, nieraz urzędo-
wych. Zakonnikom odmawia się
praw obywatelskich (n. p. tajny
okólnik Min. Reform Rolnych
Nr 367). Organizacje katolickie
młodzieży polskiej upośledza się
na każdym kroku, tak samo, jak
szkoły katolickie i t. d.

Jeżeli się stawia zarzuty i to
publicznie, z trybuny Senatu, to
należy czynić to zawsze zgodnie
z prawdą. Fałsz zwraca się prze-
ciwko temu, kto go głosi.
W imię zatem zwykłej przy-

zwoitości radzimy p. prezesowi
zboru augsbursko-ewangelickiego,
by piinował swoich spraw i nie
mieszał się do Kościoła katolic-
kiego. (Kap)

BABRSZEZRIRZOTPROZNIESZWED

Echa pobytu wycieczki wileńskiej
"T

W tych dniach bawiła w Dy-
naburgu delegacja utworzonego
w Wilnie pod łaskawym protekto-
ratem urzędu wojewódzkiego Tow.
zbliżenia polsko-łotewskiego. Z
okazji pobytu gości wileńskich,
nawiasem mówiąc jednostronnie
reprezentujących społeczeństwo
polskie w naszem mieście wygło-
szono w Dynaburgu solenne ban-
kietowe przemówienia o serdecz-
ności wzajemnych stosunkówi
współpracy narodów polskiego i
łotewskiego. -

Jak tu serdeczność stosunków
wygląda w praktyce dowodzi tego

Krwawa plama była nieustannym
ich rozmów, chociaż trudno
giczną, gdy się siedzi po dobrym obiedzie, sma-

Dzieci, odżywinise |

FOSFATYNA |!
FALIERA|

mają zawsze świeże różowe policzki, dobrze
rozwinięte mięśnie i zdrowy wygląd. ;$

Niezrównanej dobroci mączka adzy fo
wszędzie do nabycia.

Wydz. Zdr. Publ. Nr. 1.

organ mniejszości
Łotwie „Dzwon”, który w dniu
przyjazdu wycieczki wileńskiej
pisał o sposobie sporządzania
spisu ludności w Łotwie. Spis
ten był niesłychanie krzywdzący
polski stan posiadania.

„ Wskażemy tylko pisze „Dzwon*,
aby niebyć gołosłownymi „spisa
nie" ludności w gminie borów-
s w pow. lłłuksztańskim, gdzie
się okazało tylko 15 Polaków,
wtedy, gdy filja miejscowa Zw.
Polaków liczy przeszło 40 człon-
ków, a polskich głosów oddaje
się na listę polską podczas wy-
borów aż przeszło 300".

Spis ten przeprowadzony zo-
stał właśnie na terenie Inflant
polskich, gdzie delegaci wileńscy
wygłosili swoje wspaniałe mowy.

polskiej na

    

 

Sport.
Z Sokoła.

W ubiegłą niedzielę w sali So-
koła, odbyły się skromne, ale do-
syć miłe imprezy sportowe. Pier-
wszy punkt programu wypełniła
pokazowa lekcja zaprawy gimna-
stycznej do ciężkiej—atletyki. Na-
stępnie weszły na salę dwie dru-
żyny piłki siatkowej Sokół I i So-
kół Il, które rozegrały między so-
bą towarzyski mecz. Gra dosyć
ciekawa o zmiennem szczęściu,
stojąca bez wątpienia wyżej, niż
u drużyn biorących udział w tur-
nieju gier. Talentów piłkarskich w
drużynie Sokoła nie widać, ale
jest tam praca sumiennego tre-
ningu, który zawsze będzie wy-
dawać owoce.

Najciekawszym punktem pro-
gramu były walki francuskie i
pokazy nadludzkiej siły p. An-
druszkiewicza.

Ktoby myślał, że ten mały,
krępy, o bystrym wzroku czło-
wiek potrafi rozłamać z prawdzi-
wej stali podkowę, poszarpać w
kawałki błyszczące arkusze bla-
chy, rozerwać, jak papierowy
sznurek, gruby brzęczący łańcuch
i rozbić pięścią w drobiazgi
trzy duże kamienie.

Są więc jeszcze między nami
ludzie z czasów Augusta Mocne-
go, czy z fantastycznych bajek o
Zbyszku czy o Ziegfriedzie.

Na zakończenie walczyli z so-
bą w walce francuskiej panowie
amatorzy z Białegostoku Dąbrow-
ski Antoni duży, dobrze zbudo-
wany blondyn i Staniszewski Ry-
szatd trochę niższy, ale dobrze
wyrobiony o ślicznych mięśniach
i o ładnej postawie. Po prawdzi-
wie sportowej walce zwycięża w
drugiej rundzie p. Dąbrowski.
Obaj zapaśnicy udowodnili nam,
że walka francuska posiada dużo
piękna, estetyki i, że może odby-
wać się bez brutalnych cyrko-
wych sztuczek.

Ja.
A

Cennik artykużów pierwszej
potrzeby w handiu detalicznym

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

żytni 70%, — 43—4 , chieb rasowy —
35—30, c<hleb pszenny przem'ał 65%/, —
90—80, mąxa rszenna — 90—70, ży»
tnia razowa — 31—29 żytnia pytlowa—
42—40, kasza jęczmienia — 65—%0, ja»
glana — 85—70, , gryczana — 90 — 80,
manra—1,40 - 1,00, owsians—!1,/0 — 85
perłowa — P0—60, pęczak—55—50, groch
polny — 60=—=40 fasola biał-— ,20—1,00,
ryż—1,00—90,-mleko, niezblera"e1 btr
50—4_, śmietena—2 30—2,00, masło nie-
solone | kg. 8,00 -6,50, zma-ło solone—-
6.0—5.50, ser krow! wyczajny—2,00—
1,60, iaja 1 szt .27—20 słon'na świeża
1 kg. 4,00—3,60, słonina solona kraj. —
4, 0—3,60, szmalec w'eprzowy — 4,60—
4,00, sadło—4,60—5.80, sledź (szmalców-
ka) 1 szt. 25 -15, olej 1 «4 240—2,00
kartofle—10—8, ka>usta św eż2—15—8
marcnew—20—15, buraxi—15—8, bru-
kiew — 15,—8 cebu'* — 45—,35 cukier
kryszt I — 1,70—0,00, cuk'er kostka —
2, 5—0,00, « | biał 1—35—00, ka*a natu-
ralna — 10,00—8,00. kawa z”ożowa —
2,8 —2,00, he: bat —30,00—70 00, węgiel
—9—7, drzewo opałowe—16— 7, nafta
1 htr 65—/0 mydło zwycz. do prania
1 ką. 1,80 -1,-0, s.-da do prania—50—45,
proszek myala'v — 50—45, šwiece —
240—2,00, pszen'ca—36—29, żyto—25—
24, jęc mień — 23 — 22, salea —
80—70, ow es <wykly—23—21. gryk: —
31—29 kiełbasa wepr'. zwycz.—4,20—

Nie.

tematem
jest mieć duszę tra-

  

rzyk z przestrzeni.
Przekład autoryzowany lzy Glinki.

(Przedruk wzbroniony).

Szybko obeszli wszystkie sale, które prócz
nej prawie doszczętnie były pozbawione sufitów.

latka schodowa, o której wspominał „Przewodnik
; A Turystów", nie miała w sobie nic niezwykłego.

j;' dodatku zasypana była prawie całkowicie odłam-
ami cegieł z rozwalonej ściany.

Re = Niema nikogo — westchnęła z ulgą Anka.
adliśmy ofiarą mistyfikacji.

R = Tem lepiej—odezwała się milcząca dotych-
as Janina. — Nie lubię tragedji, wolę zawsze we-
łą komedję.

R = A gdybyśmy spróbowali dotrzeć na pierw-
€ piętro—zaproponował Sempć, który napróżno
Yszkował wzdłuż ścian.

; B= Nie znajdziemy tam nic ciekawego, chyba,
zobaczymy z okna widok na okolicę.

ją Ale i ta kompensata ich zawiodla, gdyž gęste
Tzewa zasłaniały zupełnie horyzont. Rozczarowani

į *eszli nadół.
— No, teraz zobaczylišmy juž chyba wszystko.

  

 

   
   

  

   

  

  

   

    

   
  

u niego o zupełnym powrocie do równowagi.
— Nie mamy się poco śpieszyć. Saint Girons,

dokąd mieliśmy jechać, jest oddalone stąd rajwy-
żej o trzydzieści kilometrów.

Towarzystwo obeszło raz jeszczcze dokoła
ruiny zamku i dopiero wtedy rzuciła im się w oczy
duża szopa, stojąca niepodal. Szeroka brama była
rozwarta.

— Cóż to jest? — zapytała Anka.
— Zapewne schronisko dla bydła podczas bu-

rzy—odpowiedział Sempć, a ponieważ Vallć się za-
trzymał, rzucił pytanie:

— Co chcesz zrobić, Jacku?
* — Chcę obejrzeć tę budę—odparł zagadnięty.
— Uważaj na upiory! — zaśmiał się Sempe.
Vallć wszedł do szopy i zniknął w ciemnoś-

ciach. Za chwilę usłyszano jego głos.
— Chodźcie tutaj!
Kobiety poruszyły się.
— Co się stało? Czy jest tam kto?
— Niema nikogo.
— Więc co jest?
— Chodźcie!
Zaintrygowani weszli do szopy. W pierwszej

chwili nie zobaczyli nic z powodu panującej cieim-

Inżynier wskazał palcem podłogę przy drwiach...
— Patrzciel... /
Na ziemi, tuż przy wejściu rozpościerała się

gęsta, czerwona kałuża.
Była to krewl...

Il.

Nieznajoma.
Saint Girons jest miłą mieściną, zachęcającą

turystę do odpoczynku. Ciche uliczki, ocienione
tu i ówdzie rozłożystemi drzewami, woły, ciągnące
ciężkie wozy, które skrzypią za każdym obrotem
kół, słońcem spalone gitany, zachwalające od
drzwi do drzwi koszyki własnego wyrobu, wszystko
to składa się na całość pogodną i malowniczą. Po
kilku dniach dopiero zaczyna się uczuwać nieznoś-
ną nudę małego miasteczka, straszliwą, śmiertelną
nudę...

Jednak hotele są tu dość wygodne, restaura-
cje doskonałe, a ceny, zwłaszcza, gdy się przyby-
wa z miejscowości kuracyjnych, wprost. śmiesznie
niskie. Te względy razem wzięte, wystarczyły, aby
paryżanie zabawili w Saint Girons dwie doby, cho-
ciaż początkowo zamierzali zatrzymać się tu tylko
na nocleg.

kując stary armagnac.
Czy nie zauważyliście przypadkiem pierza

koło szopy? — zapytał Valle?
— Pierza nie zauważył nikt, ale na wsi pierze

nie należy do zjawisk nadprzyrodzonych, więc też
wszystkim zaczęło się wydawać, że je widzieli.

— Owszem — rzekła Anka — więc cóż stąd?
— (Co stąd? — Wyjaśnienie tajemnicy! Popro-

stu jakiś włóczęga ukradł kurę u okolicznych są-
siadów i zarżnął ją pod szopą.

— Zapominasz, że zamek nie ma
sąsiadów—zauważył Sempe.

— W promieniu kilku kilometrów na pewno
się jakiś znajdzie — odparł Vallć, wytrząsając po-
piół z fajki — a zresztą mogła kura zawędrować,
aż pod zamek. Kury odchodzą nieraz bardzo da-
leko od swego obejścia.

— A te krzyki, któreśmy słyszeli? — zawo-
łała Janina — A strzały?

— Kawał! Odrazu miałem wrażenie, że to
kawał! Zresztą usłyszelibyśmy przecież coś więcej,
gdyby naprawdę coś się działo... Mój radjoaparat
nastawiony jest bez przerwy na falę 420 metrów,
mimo to głośnik milczy uparcie.

(D: 6-n)

žadnych

 



Z KRAJU.
Chorągwie galówkowe.
Od jednego z mieszkańców pow. Mołodeczańskiego otrzy-

mujemy następujący list,

Wszyscy wiedzą dziś w Polsce,
że rok obecny jest dla rolnictwa
bardzo ciężki, że ceny zbożai
innych wytworów rolnictwa bar-
dzo spadły, natomiast to wszyst-
ko, co wieśniak kupić musi w
sklepie w miasteczku, czy też w
mieście z dnia na dzień drożeje
Jeszcze rok temu za buty placi-
liśmy wartością 7-iu najwyżej 8-iu
pudów żyta, a dziś i za 20 pu-
dów butów nie dostaniesz, bo
nawet jeśli żyta nie brak i cena
niska, to jednak go nikt kupo-
wać nie chce.

Wieśniak więc siedzi bez pie-
niędzy i z każdymgroszemliczyć
się musi, bo choć na podatki
uzbierać musi, gdyż ziarnem do
kasy skarbowej nie zapłaci. Zda-
wałoby się, że przy takim stanie
rzeczy władze nasze powinny
były zrozumieć, że nie wolno na-
rzucać wydatków zbędnych, bez
których można obejść się.

Ale gdzież tam.
Oto nie dawno przez sołty-

sów nakazano, by każdy gospo-
darz sprawił sobie chorągiew o
barwach państwowych i żeby ko-
niecznie przed dniem 19-go mar-
ca, by w dniu św. Józefa t. j.
mówiąc szczerze, w dniu imienin
ministra wojny p. Józefa Piłsud-
skiego, koniecznie domy temi
chorągwiami ozdobić. W ten spo-
sób, każdy gospodaż wyda 3 —
3 i pół złotych, wówczas, gdy
nieraz brakuje na naftę.

Dziwią się ludzie i zrozumieć

Szczuczyn (woj. Nowo-

gródzkie).

Miasteczko Szczuczyn zostało
podniesione do godności grodu
powiatowego. Przez sprowadze-
nie urzędów powiatowych obu-
dziło się życie, wzmógł się ruch,
miasto się rozbudowuje, drogi
naprawiają, budują szosy.

Niezapomniano też i o pa-
miątce Murawjowa.

„Wieszatiel" wtłoczył w czysto
katolicką gminę tuż przy kościele
cebulkowatą świątynię w celach
rusyfikacyjnych. Konsystorz pra-
wosławny w nieco późniejszych
latach w celach stworzenia ośrod-
ka prawosławnego urządziło tutaj
seminarjum nauczycielskie dla
cerkiewnych szkółek.

 

ZAKAZANA AAAAYONNE

Niezwykłe rozgowszechnienie maszya da di „AL
A s PISA kair

P
4

ktėry zamieszczamy.

nie mogą, w jakim celu
wszystko robi.

Było przecież w zeszłym roku
święto narodowe—3-go maja, w
tym roku, w lutym, przypadały
imieniny Pana Prezydenta Mo-
ścickiego i nie było sztandarów,
a tu raptem rób człowiecze cho-
rągwie i wywieszaj je na imieni-
ny jednego ministra. Przecież
żadnej ustawy, która nakazywa-
łaby kupowanie chorągwi i wy-
wieszania ich w dniu imienin mi-
nistra wojny niema?

Kto wydał taki nakaz?
Może panowie posłowie zacie-

kawiliby się tą sprawą i zapytali,
komu zależy na: wypomęowaniu
pieniędzy z pustych kieszeni wie-
śniaków.

Sama tylko nasza wieś wyda
na te chorągwie przeszło 100 zł.,
a zarobią na tem tylko kupcy
żydzi z Radoszkowicz czy Kra-
śnego.

Jeżeli ci, co to wszystko zor-
ganizowali i nakazali myślą, że
wzbudzą w ten sposób miłość i
przywiązanie do osoby p. mini-
stra wojny, to się grubo mylą.
Prezent imieninowy z nakazu soł-
tysa, wójta czy posterunkowego
policji może tylko oburzyć, a w
żadnym wypadku nikogo zjednać
nie potrafi.
W obecnych ciężkich czasach

to się

roztropny i gospodarny rząd nie
o chorągwiach i galówkach, lecz
o walce z nędzą myśleć po-
winien.

Inwazja niemiecka wymiotła
rusyfikatorów.

Do r. 1922 cerkiewka stała
pusta i mocno się osunęła. Par-
kan dokoła cerkwi dostosował
się do całości.

Przyszły dobre czasy. Duchow-
ni prawosławni licznie ściągnęli
do Polski.

Szczuczyn został obdarowany
jednym z nich.

Parafja prawosławna wybiegła
poza granicę gminy Szczuczyń-
skiej, dobierając miejscowości
położone dalej od innych cerkwi.

Placówka Murawjowska odżyła.
Ambicja powiatowego miasta

przyszła z sukursem. Sanacyjna
kasa asygnowała sumy na odno-
wienie całości i wyglądu bizan-
tyjskiej budowy.

Mieszkańcy katoliccy Szczu-
czyna już nieraz zapytywali siebie,
komu to w Polsce zależy na tem,
by polsko-katolickim miejscowo-
ściom nadawać charakter prawo-
sławny.

Obecny duchowny prawosław-
ny w Szczuczynie, snać z bezro-
bocia zaczął się bawić w wypę-
dzanie duchów nieczystych z opę-
tanych, widocznie laurów wileń-
skim swym współbraciom z klasz-

że osk. składów broni nie posia-
dali. Na poczet kary zaliczono
wszystkim areszt prewencyjny,
przyczem, tym którzy w chwili po-
pełnienia przestępstwa nie ukoń-
czyli lat 20, karę darowano w
połowie, tak że niektórzy odrazu
zostali zwolnieni.

Szesnastu oskarżonych unie-
winniono.

„ Po odczytaniu wyroku i uza-
sadnieniu go przez przewodniczą-

Na szczęści” w tym momen-
cie powracali tędy robotnicy ko-
lejowi, którzy po opowiedzeniu
im przez upartego samobójcę
nieudanych wysiłków w kierunku
pozbawienia się życia zabrali go
ze sobą na wózku i zawieźli na
posterunek P. P. w Mikaszewi-
czach, który odesłał go do szpi-
tala w Łunińcu.

Pożar historycznego pałacu.

W historycznym pałacu (rsyn-
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kłego znaczenia, gdzieby

jednomyślnie, że
tryumf tego
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Trudno by było odnaleźć miej-
scowość kulturalną, chociażby ni-

można nabyć maszyny do pisania
„ROYAL“. Rzeczoznawcy orzekli |

niezrównany Ę
istotnie dobrego

produktu osiągnięty został dzię-
ki temu, že „ROYAL“ jest wyra-
zem ostatnich zdobyczy techni-

cznych, zastosowanych w nowo-
czesnych maszynach do pisania.

PRZEMYSŁKAWK
SAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Tiek wygranych Lej
Państwowej.

W jedenastym dniu ciągnienia
5-ej klasy 20-ej polskiej loterji
państwowej, główniejsze wygrane
padły na numery następujące:

Zł. 25.000 Nr. 51360.
Zł. 10.000 na N-ry: 36591 74931

103537 117752.
Zł. 5.000 na N-ry: 13771 33106
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Biuro Technicznc-Handlowe Inž. K

|   TRADE

ROYALTYPEWRITER COM PANY, INC. NEW YORK

Przedstawicielstwo na Polskę Tow. Randi. Przem. „PACIFIĆ” Spółka Akcyjna Warszawa Al. Jerozolimskie 25
Tel. 117-80 i 80-37

Upoważnione Przedstawicielstwo na Województwa: Wileńskie I Nowogródzkie
KIERSNOWSKI I KRUŻOŁEK — S-ka

WILNO, Ul. Jagiellońska Ne 8tel. 5-60.

H.ŻAKA.a
„WODA KOLONSKA

MYDŁO: * -*
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opakowaniu po 5 proszków w pudełku.
75 gr. Osoby, dla których użycie proszku przed-
stawia pewną
proszek „Kogutek—Migreno—Nervozin* w for-
mie tabietek (zamiast jednego proszku przyj-
muje się 2 tabletki). Pudełko zawierające 20 ta-
bletek kosztuje Zł. 1,50. — Żądać oryginalnych
tabletek „Kogutek Migreno-Nervozin“

  

 

 

 

 

Tanio
do sprzedsnia zaraz w
Wilnie 2 domki drewnia-
ne, ogród, piwnica skła-
dzik. Bliższe informacje:
Dział Pośrednictwa Biu- |

Cena|] ratnie biuro: L. Taic, Ry-
ga Postfoch Ne 511. Na
odpowiedź załączyć zna-
czek pocztowy na 50 gr.

trudność mogą przyjmować

 

Uwaga
Gąsec- osoby chcące sprzedać rą Reklamowego  Gar-

toru św. Ducha. cego, niektórzy skazani usiłowali

Możeby władze sądowe ze- hałasować, iecz do żadnych eks- Niemcewiczów w majątku Skoki poc LLgg 154230 171106 s

chciały wejść w to, by kultury cesów nie doszło. w pow. brzeskim, wskutek wadli- ZŁ. 3.000na N-ry: 146173 195139.
naszej nie cofać i nie wtłaczać wej konstrukcji komina, wybuchł OAS -

: i Zjazd mierniczych. ; ; Zł. 2.000 na N-ry: 25168 35646
w ramki obskurantyzmu i zna- w dniu 10 b. m. w nocy pożar, 85262 114036 143152 186069
chorstwa. R-—ski. Dnia 23 b. m. w Wilnie odbę- który strawił całe skrzydło pała- 194960.

> dzie się wszechpolski zjazd mier- cu. Mimo energicznej akcji ra- ś ;
Zakończonie wielkiego niczych przysięgłych. Na zjeździe tunkowej nie udało się uratować = dn 2 = r
procesu politycznego omówione będą sprawy ustawy cennych zabytków sztuki, które asg 81385 84322 86776 91902

wGrodnie. mierniczych przysięgłych oraz padły pastwą płomieni. 119798 123326 126708 141420

GEJE dorais ag 0EA (d) Grožny požar. 142657 146291 150710 165435
kilku dni w Grodnie toczył się POdpalenie strażnicy So- Dia. 15 bin; wieczorem we 173904 174297, 176063: 178418
proces 51 osób oskarżonych o wieckiej. wsi Protojewo gm.  jaźwińskiej e NE 283 9309

naleženie do.parji „komunisyc““ ._ Ulbległej nocy została podpa”: wybuchł groźny pożar || 17527 317122 32160 39203 40904
nej Białorusi Zachodniej i orga- | sowiecka strażnica Bogomoł- Mimo natychmiastowej pomo-
nizowaniu zbrojnych oddziałów. RSD i So I akcii as + po. 92950 52770 78223 84368 85819

ki położona na odcinku granicz- CY I aKcji przeciwpożarowej PO“ 36129 89902 90047 95622 96217
Zachowywanie się komunistów nym Wilejka. Podpalenia doko- żar rozszerzył się na sąsiednie 103703 114426 121946 126118

w ciągu całej rozprawy było wy- nai włościanie osadzeni w tej zabudowania, niszcząc 3 domy 153315 132265 133112 134833
zywające. Liczyli widocznie na strażnicy za kontrrewolucyjną dzia: mieszkalne, 6 stodół, 3 chlewy i 136895 137022 153274 172481
pomoc aprowizacyjną Moskwy W  ajność. Podczas akcji ratunko- stajnie. Pożar zdołano przy nader 177871 196611 196827 197078
czasie pobytu w więzieniu. Nawet wej jeden z żołnierzy wskutek trudnych warunkach zlokalizować 204988. 9707
w ostatniem słowie niektórzy odniesionych poparzeń zmarł. (d) dopiero nad ranem 16 bm. 988.
oskarżeni pozwalali sobie na mo- Straty sięgają około 15 tys. GIEŁDA
wy agitacyjne. : Niezwykła próba samobój- złotych. WARSZAWA, 15.III. (Pat.).

Sąd onegdaj ogłosił wyrok, stwa. Najbardziej z poszkodowanych Waluty i dewizy:
mocą którego skazani zostali na 3 3 S włościan został Adam Paszelewicz, polary 8,90—8,89—8,91—8,87.
6 lat ciężkiego więzienia mieszk. W Mikaszewiczach powiatu ba-- któremu spalił się dom mieszkal- Londyn 43,361, —43,47—43,26.
m. Różany pow. Kosowskiego, ranowickiego jak donosi „Życie ny, stodoła ze zbożem, chlew i Nowy York 8,906—8926—8,866.
Matys Gaberman |. 21, lser Sze- Nowogródzkie" usiłował niejaki stajnia z żywym inwentarzem. d Paryż 34,89 ,—3498—34.81.
reszewski |. 21, Maciej Szapował Hnaciuk popełnić nienotowane Era TAS SG 126
I. 29 i Pawel Šawko I. 25. Na 5 jeszcze dotychczas samobójstwo. Ujęcie trzech dezerterów. Srvaic: p22500 IA BA, .

lat ciężk. więzienia: Chajkiel Wy-  Postanowiwszy pozbawić się życia We wsi Boguciszki, gm. wi- Włochy 46,71—46,83—46,59.
socki. Na 4 lata ciężk. więzienia:  piędziesięcioletni Hnaciuk wziął żajnieckiej, patrol K. O. P. ujął Berlin w obr. pryw. 212,73.

Hirsz Gaberman |. 19, Józef Tur ze a: ać ce 3 dezerlerów żydów, którzy usi- r procentowe: kie
l. 32, Józef Rudy |. 24, Michał i udał się do pobiiskiego lasu. ; i i 5 ożyczka inwestycyjna 126,75 —127,

Kaczan 1. 32, Pawół Macewicz Tu wyrąbał sobie krzyż, który ze. zbiec do Litwy przed po PassPa = pac

|. 24, Bazyli Wieliczko |. 25, Filip zakopał w ziemi, rozpalając obok Aresztowani pochodzą z War- aiis osad R EB. ak
Łatysz |. 22, Jan Raubecki |. 28, sna Skonstruowawszy wr szawy, są to: Abram Miller (No- obligacje B. GK. 94,te same7. 83.25,
Jan Prokopienia |. 20, Teodor rozpalonem już ogniskiem ro zaj  wolipie), Josel Pureckowicz (Na- l, ziemskie44, 4,9, ziemskie 54 —

Wieliczko |. 20, Michal Cieśluk nadbudówki Hnaciuk ułożył się jewki 35) i €balmBigielc: Przy-- AausiBans
I. 21, Szymon Piasecki I. 21, Igna- na niej wygodnie i rzuciwszy do bwjj przed paru dniami z War- warszawskie 75—75777615 |||
cy Tokarczyk |. 18 i Piotr Parchu- ognia granat, w oczekiwaniu <zawy į we wsi Boguciszki mieli Akcje:
ta I. 21. Na dwa lata domu po- śmierci pogrążył się w modlitwie. znaleźć przewodnika do przejścia Bank Polski 168, Sp. Zarobk. 78 —
prawy: Michał Jarmolik I. 20i W kilkanaście minut później, przez granicę. (d) _ 7750—78,50, Firlej 37,50—38,50, Węgiel |3
Cyryl SzapowałI. 32. Na jeden rozpalony w ogniu granat wy- 54, Modrzejów 13,75, Starachowice 21— |“
rok domu poprawy: Maksym Kot buchnął, odrywając Hnaciukowi Zatrzymanie na granicy li- 21,50—21,25. |

1. 29, Szymon Trzeciak|.22, Grze- obie nogi : pa go kilka: tewskiej dwóch osobników. k
gorz Bialy |. 29, Antoni Moszko naście metrów od ogniska. Orieadai trolė KO PW OFIARY Ė
|. 23, Łukasz Suchodolski |. 27, Uporczywy samobójca widząc, Rodeo a Grakicznege Ora Zosza ©-ARNGGGGI idle
Michał Kozodoj I. 20, Łukasz że jeszcze żyje, niedał za wód ny ujęły 2 podejrzanych osóbni: Wileńskiego”. 4

Obergan |. 20, Daniel Łatysz |. 24, nąi ix 4 piro “kė, przy ktėrych znaleziono fal- Na budowę przystani Wileńsk. T-wa |D
Bazyli Prusak |. 29, Bazyli Par- czołgać się do toru Kolejowego, Wioślarskiego. — Józef Buczyński

szywe dokumenty, oraz znaczne į
chuta |. 19, Włodzimierz Tokar- gdzie w przypuszczeniu, że za a 100 zł. Č ; :

d ił ł sumy w gotówce. Zatrzymanych Dla najbiedniejszych zamiast kwia- | k.
czyk I. 18 i Stefan Potreby |. 26. chwilę nadejdzie pociąg usiłował kierowano do dyspozycji władz. tów na grób męża negeś p. Henryka |"

Wyżej wymienieni skazani zo- głowę położyć na szynach, aby Doboszyńskiego żona składa 6złot. u
stali z cz. 1-szej art. 102 k. k, w ten desperacki sposób pozba- Na kościół św. Teresy w Kamionce |
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