
Nale. zt асо yczadtem 

Rok III. Nr. 116 (564) 

  

KURJER GILEŃSKI === 
Wychodzi codziennie prócz dni poświątecznych. 

Wilno, Sobota 22 maja 1926 r. Cena 15 i T, 

  

NIEZALEŽNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. 
  

  

  

  

Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 4. Zagranicą zł. 7. Prenumeratę 
zyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1. Skład papieru 

W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia przyj- 
mują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, róg 
Garbarskiej, tel. 82 i wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą. 

Redakcja i Administracja ARSĘNALSKA 4, Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Redaktor przyjmuje od 2 — 3 popoł. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. 

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 4-ej stronie gro- 
szy 10. Komunikaty i ogłoszenia tekstowe za wiersz milimetrowy 
30 groszy. Układ ogłoszeń 5-0 łamowy, na 4-ej str, 8.mio łamowy. 
Terminy druku mogą być przez administrację dowolnie zmieniane               

  

Odrodzeńczy myt. 
- Wypadki zeszłego tygodnia zro- 

dziły wśród szerokich mas naszego 

kraju ogromny wybuch entuzjazmu, 

Widziałem byłych żołnierzy z 1920 
roku, którzy na wieść o walkach w 

Warszawie przychodzili z okolic do 

miasta, by zaciągnąć się do oddzia- 

łów idących w sukurs Marsz. Piłsud- 

skiemu. Widziałem robotników, któ- 

rzy kilka tygodni przedtem mówili 

o Piłsudskim jako twórcy burżuazyj- 

nej Polski, — dziś gotowi byli iść 
w imię tego samego Piłsudskiego u- 

mierać, nie pytając wcale, jaki pro- 

gram socjalny on reprezentuje. 

Ludzie, którzy przyjeżdżają ze 
wsi, opowiadają iż wszędzie w wi- 

lenszczyźnie lud twierdzi: „my za 

Piłsndskim*. Rzecz oryginalna, że na 

wsi, na tej rozagitowanej przez nie- 

uezciwych demagogów wsi naszej, ze 

zwycięstwem Marsz. Piłsudskiego 
włościanie nie łączą żadnych nadziei 

socjalnych, najwyżej mówią 0 tem, 

że teraz „podatków kraść nikt nie 

będzie*, 

Nazwisko Piłsudskiego działa, jak 
iskra elektryczna, jak słowo magicz- 

ne poruszające masy. Stosunek sze- 

rokich warstw naszego społeczeństwa 

do osoby Józefa Piłsudskiego nie da 

się zupełnie ująć rozumowo. Stosunek 

ten jest całkiem iracjonałny. Dla jed- 

nych osoba "Wodza Łegjonów jest 

przedmiotem uwielbień, inni Go nie- 
nawidzą. Źródło jednak tego kultu i 
tej nienawiści nie tkwi:ani w różni- 
cach programowych, ani nawet w 

światopoglądzie; jest to stosunek 

uczuciowy, powstający na gruncie ja- 

kichś całkiem nieuchwytnych  poru- 

szeń psychiki naszej. 

Piłsudski jest mytem  współczes- 
nej Polski Mytem przenikającym sze- 

rokie masy, zdolnym pchnąć je do 

walki, do bohaterstwa, do czynów o- 

fiarnych, do twardej pracy i do wiel- 
kich poświęceń. 

Myty, ożywiające masy, stanowiły 

w historji nieraz czynniki wielkiej 

twórczości dziejowej. Leżą one u pod- 

łoża szeregu doniosłych faktów histo- 
ryeznych, Trzeba tylko umieć wyko- 
rzystać zawartą w nich energję po- 
tencjalną, trzeba umieć wyładowy- 
waniem się tej energji odpowiednio 

kierować. 
Entuzjazm dzisiejszy także nie 

może być zmarnowany. Musi on być 

zużyty dla sanacji naszych obecnych 

stosunków. Trzeba go wykorzystać 

dla naszej sanacji gospodarczej, skar- 

bowej, administracyjnej, . dla usunię- 
cia rozkładowych wpływów partji i 

konspiracji politycznych, 'dla ożywie- 

nia wszystkich warstw mocnym po- 
cziuciem obowiązku pracy. 
„Dzieło sanacji jednak nie może 

być dziełem jednego człowieka, a na- 
wet grupy ludzi, chociażby najlepszą 

wolą ożywionych. Dlatego by ono u- 
dało się, by praca odrodzeńcza obję- 
ła cały kraj, by przeniknęła do naj- 
„dalszych zakątków, —trzeba, by wzię- 
ły w niej udział jaknajszersze masy, 
by organizacje naprawy Rzeczypospo- 

litej zaczęły powstawać od dołu, Nasz 

aparat administracyjny, nasze życie 

gospodarcze i społeczne są tak prze- 

siąknięte marazmem | partyjnictwa, 

« prywaty i rozkładowych wpływów na- 

cjonalizmu, że trzeba iżby samo spo- 
łeczeństwo wyłoniło z siebie organi- 

«nacje, któreby nad wszystkiemi prze- 

jawami naszego życia państwowego i 
społecznego objęły kontrolę, 

Ale ta praca będzie mogła osiąg- 

nąć poźądane rezultaty i natchnąć 

szerokie warstwy wiarą w lepszą 

przyszłość tylko wówczas, gdy na 

czele Państwa stanie ten, który jest 

we współczesnej Polsce największym 

moralnym autoryterem, który jest ży- 
wym .przeciwstawieniem _ Witosów, 

Korfantych, Bryłów i Zagórskich: Mar- 

śzałek Józej Piłsudski. Szerokie war- 
stwy- społeczeństwa dlatego by oddać 

się pracy nad całkowitym odbudowa- 

niem Polski, potrzebują mieć Wodza. 

Takim wodzem może być tylko ten, 

który je dziś do. czynnej akcji rozbu- 

dził i w którego one wierzą. 

Jeżeliby Marsz. Piłsudski teraz 

znowu usunął się w zacisze Sulejów- 

ka, kraj cały ogarnęłoby przekona- 

nie, że wszystko wraca .do starych 
norm. Wszystkim opadłyby ręce. En- 

tuzjazm, myt, zapał byłyby zmarno- 

wane, 
Tego momentu psychologicznego 

nie można tekceważyć. Marszałek 
Piłsudski dziś nie ma prawa usuwać 
się od wzięcia w swoje ręce odpowie- . 

dzialności za dalsze lesy państwa. 
Inaczej byłby on podobny do dziwa- 
ka, który gromadzi skarby po to, by 

je potem do błota rzucać. 

Chwila jest wyjątkowa. Polska 
niepodległa nieraz juź marnowała wy- 
jątkowe chwile, które mogły przed 

nią nowe jaśniejsze horyzonty otwo- 

rzyć. Oby Marszałek Piłsudski znowu 
nie przegrał przełomowego momentu 

w naszej historji i nie oddał. kraju 
na pastwę zdemoralizowanych partyj 

i koteryj politycznych! 

Bor. 

" dzie 

Przed Zgromadzeniem Warodowem. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawyj: 

Zgromadzenie Narodowe w Warszawie 
dnia 31 maja. 

Wczoraj 6 godz. 
łudnie przybył do pełniącego obo- 
wiązki Prezydenta Rzeczypospolitej 
marsz, Rataja Marszałek Piłsudski. 
Równocześnie przybył premjer Bartel. 

Narada powyższych dostojników, 
jak twierdzą w kołach politycznych, 

12 m, 45 w po- dotyczyła terminu i miejsca zwo-: 
łania Zgromadzenia Narodowego. 

Z kół miarodajnych dowiadujemy 
się, iż termin wyznaczony został 
przez marsz. Rataja .na dzień 31 
maja rb. zaś. miejscem Zgroma- 
dzenia będzie Warszawa. 

Kandydatury na przyszłego Prezydenta. 
W związku ze zbliżającym się 

terminem obrad Zgromadzenia Naro- 
dowego omawia się eoraz. żywiej 
kwestję przyszłego Prezydenta Rze- 
czypospolitej. 

"Oczywiście w tej chwili trudno 
jest jeszcze zorjentować się w wy- 
mienianych kańdydaturach, jako też 
kto za temi kandydaturami opowie się, 

Jak wiadomo, blok polskiej le- 
wicy wysunął kandydaturę Marszał- 
ka Piłsudskiego. Kandydatura ta z 
każdym * dniem ma coraz więcej 
zwolenników na terenie sejmowym. 

Charakterystyczną w tym wzglę- 
est zmiana nastrojów w klu- 

bie PSL Piasta. T. zw, grupa in- 
teligencka, istniejąca w tym klubie, 
z wiee-marsz. Dębskim, posłem Mar- 
janem Dąbrowskim i byłym ministrem 
Byrką na czele daje wyraz zapatry- 
waniu, iż Zgromadzenie Narodowe 
winno powierzyć godność Prezy- 
denta Rzeczypospolitej sporeikowi 
Piłsudskiemu. — 

Również i na prawicy myśl ta 
znajduje oddźwięk wśród rozważ- 
niejszych posłów. Na uwagę w tym 
względzie zasługuje fakt, iż jeden z 
najwybitniejszych polityków  Zw. 
Lud.-Nar. wskazał na konieczność 
wyboru Marszałka Piłsudskiego i 
podkreślił, że wybór ten położyłby 
kres rozdwojeniu w armji, jakie 
gdzieniegdzie istnieje po znanych 
wypadkach. 

Fakt, że pierwszy Marszałek Pol- 

ski byłby jednoczesnie Prezydentem, 
pozer: iłby się, zdaniem tego po- 
ityka prawicowego, iź armia sta- 
nowiłaby zpowrotem jedną potężną 
i nierozerwalną całość. 

Z obowiązku dziennikarskiego na- 
leży notować i inne nazwiska kan- 
dydatów na Prezydenta, o jakich się 
na terenie parlamentarnym wspomi- 
na.A więc,na prawicy wysuwane jest 
bądź to nazwisko b. Prezydeta Woj- 
ciechowskiego, bądź to marsz. Trąmp- 
czyńskiego, któregoby chętnie widzia- 
ła dzielnica poznańska na tem sta- 
nowisku. Kandydatura ta jednak, 
według oświadczenia p. Trąmpczyń- 
skiego, złożonego w Poznaniu, iż sta- 
nowiłaby ona w obecnym momencie 
prowokację dla lewicy, upada sama 
przez się. 

W kołach prawicowych mówi się 
również o kandydaturze gen. Sosn- 
kowskiego. Należy tu jednak zwrócić 
uwagę na to,iź kandydatura ta ma nie- 
wiele szans, chociażby ze względu 
na ciężki stan stan adrowis- gen, 
Sosnkowskiego. 

Dalej należy zanotować, iż pewna 
część polskiej lewicy na wypadek, 
gdyby Marszałek Piłsudski nie zgo- 
dził się przyjąć godności Prezydenta 
Rzeczypospolitej, wysuwa kandyda- 
turę prof. Uniwersytetu warszaw- 
skiego Jana Kochanowskiego. kan- 
clerza kapituły Białego Orła, 

Wreszcie wymienieni są, jako kan- 
dydaci, pp. Skrzyński i premjer'Barteł. 

  

NOWY RZĄD. Od lewej: 
Piłsudski (spr. KE pro. wyć (premjer i min. kolei), proi. Makowski (sprawiedl.), Broniew- 

skt (rob. publ.), A 

Z całej Polski 
Generał Stanisław Haller na wol- 

ności. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Gen. Stanisław Haller, b. szef 
sztabu, internowany po ostatnich wy- 
padkach, został wczoraj na skutek 
osobistej decyzji p. premjera, po- 
wziętej w porozumieniu z ministrem 
spraw wojskowych Marszałkiem Pił- 
sudskim, zwolniony z pod internowa- 
nia i uzyskał prawo swobodnego po- 
ruszania się na całym terenie Rze- 
ezypospolitej. 

Dziś ma się odbyć posiedzenie 
parlamentarnego Klubu Pracy, na 
którem będą omawiane aktualne wy- 
padki polityczne. 

gen. Młodzianowski (wewn.), inż. Gliwic (handel i przemysł), marsz. 

„ Załewski (zagran.), Mikułowski-Pomorskt (oświata). 

Uchwała P. P. $. 
Dowiadujemy się, iż na ostatniem 

posiedzeniu Centralnego Komitetu 
Wykonawczego PPS. które się odby- 
ło w ubiegłą środę, powzięto uchwa- 
łę, iż na wypadek wyznaczenia na 
miejsce Zgromadzenia Narodowego 
innego miasta, niż Warszawa, klub 
PPS w Zgromaezeniu tem udziału 
nie weźmie. 

Skądinąd informują, że w tym 

wypadku cała polska lewica udzia- 

lu w Zgromadzeniu nie wziełaby. 
Maximum ustępstw, na jakie PPS 

zgodziłaby się. byłoby wyznaczenie 
na miejsce Zgromadzenia Narodo- 
wego Wiłanowa. 

Wierność „Piasta* Witosowi. 
W dniu 18-go b. m. zebrali się w 

Krakowie posłowie i senatorowie z 
P. S. L. „Piast” na narady. Wysłali 
oni podpisane przez 6 senaterėw i 
25 posłów pismo do prezesa Witosa, 
w którem „wyrażają Mu najgłębsze 
uznanie i hołd, oświadczając zara- 
zem, źe wytrwają niezłomnie przy 
Nim i pod Jego światłem, wypróbo- 
wanem i świadomem celu przewod- 

nictwem nadał pracować będą dla 
dobra państwa i ludu polskiego*. 

P. S. L. „Piast* jest. wierna swo- 
im poglądom. Głos całego marodu 
wyrzuca Witosowi jego błędy i prze- 
winienia, a „Piast* „trwa przy nim 
niezłomnie*, 

Czy nie: nałeżałoby liczyć: się wię- 
cej z opinją publięzną? 

"takich wydatków, 

  

Wiadomości polityczne. 
(Telef. od wł. koresp. z Warszawy). . 

Rada Ministrów na poaiedgenių w 
dniu 21 maja r.b, powołała życia 
komitet złożony a delegatów: mini- 
stra spraw wewnętrznych, ministra 
skarbu, ministra rolnietwa i dóbr 
państwowych oraz ministra przemy- 
słu i handlu, którego zadaniem bę - 
dzie organizowanie dostarczania środ- 
ków żywności do Warszawy i do iu- 
nyeh większych skupień oraz regulo- 
wanie cen artykułów pierwszej po- 
trzeby, 

Następnie Rada Ministrów przy- 
jęła do wiadomości oświadczenie p. 
Prezesa Rady Ministrów, że stosow- 
nie do zapowiedzi p. Marszałka 
Sejmu ogłoszenie o. zwołaniu 'Zgre- 
madzenia Narodowego nastąpi w 
sobotę dn. 22 bm. 

Wreszcie Rada ministrów załat- 
wiła szereg spraw bieżących. 

® 

Komisarzem rządu na „miasto sto- 

łeczne Warszawę mianowany został 

generał brygady Sławoj-Składówski. 
Akt nominęeyjny podpisany został 

przez p. Marszałka Sejmu Rataja w 
zastępstwie Prezydenta , Rzeczypo- 

spolitej, Premjera Bartla oraz mini- 

stra spraw wewnętrznych Młodzia- 

Min, spraw wewn. p, Młodzia- 

nowski przyjął wczoraj na enie, 
audjeneji wojewodę wileńskiego, b zk. 
ministra spraw wewnętrznych, „p. 

„Racskiewicza, 2 którym omówił aze- 
reg spraw, dotyczących województwa 
wileńskiego, oxaa wojewodę Jubel- 
skiego Moskalewskiego, wreszcie sze- 
reg posłów. 

® 
Wezorajsza Rada Ministrów оща- 

„wiała pie innemi | 3 „o ugietesi 
umowy „Harryman“, omšaj wy 
dzierżawienia przęz firmę. hat cya- 
„kowych w wojewódzi wie śląskiem, 

Odpowiedź umowy 4 już 
przęz Ministerjum Skarbu przygoto- 
wana i pod wyględem prawnym opra- 
cowana. Min. Skarbu Czechowicz zgło- 
sił wniosek, aby Rada Ministrów 
upowažnila go do podpisania tej 
umowy, 

Przedstawiciele firmy „Rarryman“ 
bawią w Warszawie jnż od kilo dni, 
oczekując na p umowy. 

P. premjer Bantelganiomėgi wczo- 
raj poważnie na zapalenie gardła. 
Mimo choroby p. premjer nie preer- 
wał urzędowania. 

® 
Min. sprawiedliwości p. Makow- 

ski przyjął prokuratora S4du apeła* 
cyjnego w Poznaniu, który ma zło- 
żył sprawozdanie z działalności pro- 
Kuratorji w okręgu apelaeyjnym po- 
zpańskim. 

Jak z powyższego widać, sądow- 
nictwo poznańskie już uznało rząd 
prof. Bartla, 

Ministerstwo Skarba przypomniea - 
ło okólnikiem wszystkim ster- 
stwom o konieczności, jaknajdalej i- 
dącego ograniczenia wydatków pań- 
stwowych, celem dostosowania ich 
do stanu dochodów i z aapasów go- 
tówkowych. 

Ministerstwo Skarbu zwróciło się 
2 prośbą do poszczególnych mini- 
strów o wydanie zarządzeń mających 
na eelu odłożenie na czas Podniojszy 

które nie są ko- 
nieczne do utrzymania normalnego 
funkcjonowania administraejj, bez 
względu na to, że wydatki te miesz- 
czą się w ramach prowizorjum bud- 
żetowego na maj i czerwiec, w ra- 
mach budżetów miesięcznych: lub na- 
wet w ramach otwartych już kredy- 
tów, tylko bowiem drogą oszezędno- 
ści usunie się deficyt budżetowy, 
który jak wiadomo, za * rudę ezte- 
ry miesiące r. b. wyni sł okrągło 42 
miljony złotych i uniknie się niebez- 
pieczeństwa jakiejkelwiek inftanejt.
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4 Klub ukraiński ną wczorajszem 
posiedzeniu nie dokończył jeszcze 
dyskusji 
przez błok łewicy kandydatury Mar- 
szałka Piłsudskiego na Prezydenta 
Rzeczypospolitej: р 

Decyzję poweźmie klub prawdo- 
podobnie bezpośrednio przed Zgro- 
madzeniem Narodowem. 

Co się tyczy Białorusinów, to za- 
powiedzianę na wczoraj posiedzenie 
nie doszło do skutku » powodu nie- 
przybycia kilku członków tego klubu. 

w sprawie przedstawienia 

Obradowało jedynie prezydjum  klu- 
bu, które zakomunikowało blokowi 
lewicy, iż co do propozycji głoso- 
wania za rozwiązaniem Sejmu, sta- 
nowisko klubu białoruskiego jest 
bezwzględnie przychylne.  Nato- 
miast co do wysuniętej przez blok 
lewicy kandydatury Marszałka Pił- 
sudskiego stanowisko klubu będzie 
ustalone na najbliżźszem posiedzeniu 
plenarnem, które się odbędzie w śro- 
dę lub czwartek przyszłego tygod- 
nia. 

  

| Konferencja rozbrojeniowa. 

* * GRNEWA, 21-V. (Pat.) Na wczorajszem posiedzeniu komisji przygo 
towawczej konferencji rozbrojeniowej 
uiu Polski. deklarację: 

delegat rządu polskiego złożył w imie- 

W Anglji ponowne powikłania. 
„LONDYN, 21-V. (Pat.) Reuter. Po odrzuceniu przez górników projektu 

rządowego dotyczącego regulacji kryzysu węglowego odrzucili tenże projekt 

dziś przed południem również i właściciele kopalń. { 

  

Obecny stan Ziem Wschodnich 
pėd względem politycznym, gospodarczym 'i kulturalnym. 

"(Streszczenie wywiadu „Nowego Kurjera polskiego“ z p. Osmołowskim, 
prezesem tymczasowej rady organizacji społecznych i gosp. Z. W.). 

Doniosłego znaczenia tak zw. 
Kresów Wschodnich nie doceniamy. 

‚ № celu omówienia tego zagadnie- 
nia RECE „Nowego Kur- 
[B Polskiego" zwrócił się po Źród- 
'łowe informacje do p. Jerzego Osmo- 
jowskiego, prezesa tymez. rady org. 
społ. i gospod. Z. W., b. komisarza 
J-lnego tych ziem w latach 1919 — 
1921, A 

Główne wytyczne tego wywiadu 
dadzą się streścić następująco. 

1) Stan uprzęmysłowienia kraju 
jest b. niski. Przemysł przedwojenny, 
w ostatnich trzech latach skurczył 
się i dziś ilość zakładów przeróbki 
drzewa nie przenosi 30 — 40 proc, 
przedwojennego stanu posiadania, 
przemysł rolny uruchomiony został 
w 20—25 proc. Rzemiosła dochodzą 
już do przedwojennego poziomu roz- 
Wojna su 05% a 

'2) Rolnictwo szybko się podnosi. 
Zbiory jednak zaledwie pokrywają 

"miejscowe potrzeby. Drobna: włas- 

ność w zakresie produkcji roślinnej 
zbliża się do normy przedwojennej. 
Większa własność stoi źnacznie go- 

rzej od drobnej. у 

" 8) Kry? ekonomiezny wpłynął 
*.w sposób bardzo ujemny na rołni- 
ctwo na ziemiach wschodnich, poz-- 

bawił możności uzyskania kredytów, 
aw. konsekwencji zataniował niezbę- 
dny: dla prowadzenia gospodarstwa 
dopływ gotówki. : 

° 4) Reformie rolnej sprzeciwiają 
się t. zw. „obszarnicy* nie ze wzglę- 

dów gospodarczych, a raczej, Krzyw- 
dzi ich poczucie prawa własności. 
lutensywne gospodarstwo na obsza- 

"rze powyżej ustawowych norm—to 
wyjątek. Dla wielu właścicieli refor- 
ma rolna byłaby dobrodziejstwem 
wrazie przyjęcia całego ich majątku 

5) w życiu gospodarczem osądni- 

cy przeważnie fachowo wykształceni 
rolnicy, wpływają dodatnio na pod- 
niesienie stanu gospodarstwa. T'wo- 
rzą spółdzielnie, kasy oszczędności, 

kursy rolne i t. d. 
° 6) W zakresie kultury NT 
organizują życie polskie na wsi. 
Urządzają odczyty. pogadanki, przed- 
stawienia teatralne i t. d. 

1) W polityce osadnicy przy zdo- 
byciu zaufania mogą odegrać w przy- 
szłości poważną rolę. 

8) Od r. 1920 uwidacznia się zna- 
komity rozwój oświaty i szkolnictwa 
polskiego. Zwiększyła się ilość szkół 
średnich i powszechnych. Ilość szkół 
białoruskich i ukraińskich jest zni- 
koma, stosunkowo dużo jest litew- 
skich. 
9) Uświadomienie polityczne wśród 

ludności Ziem Wschodnich wzmaga 
się wogóle w kierunku przychylnym 
dla państwowości polskiej. Istnieje 
stlne. zaąkcentowanie dążności do 
rozwoju kultnr narodowych, na pół- 
nocy — białoruskiej, na południu — 
ukraińskiej, Teren środkowy  „Pole- 
sió" — wynarodowiło się na rzecz 
ludności polskiej, białoruskiej i u- 
kraińskiej. : 

10) Uświadomienie społeczne lud- 
ności Ziem Wschodnich wzmaga się' 
pod wpływem powstawania organiza- 
cyj zawodowych i politycznych w ce- 
lu obrony poszczególnych warstw 
ludności. 

11) Współżycie łudności rosyjskiej 
na Ziemiach Wschodnich z ludnością 
polską jest zupełnie poprawne. Lud- 
ność rosyjska, zwalczana przez ru- 
chy ńarodowe białoruski i ukraiński, 
stanowi na Ziemiach Wschodnich ni- 
kły odsetek. W ostatnich czasach za- 
częła się ona organizować około Ros. 
Towarzystwa Dobroczynności i w 
stronnietwie polityeznem. 

  

Po zbrojnym czynie Piłsudskiego. 
Organizm Polski był chory. Gan- 

grena złodziejstwa, korupcji, sobko- 
stwa tak dałece przeżarła cały apa- 

rat państwowy, że cżuć było już 
trupi zapach rozkładu. Wszelkie pró- 
by sanacji stosunków na drodze le- 
galnej zawiodły i nie mogły po- 
wstrzymać tego procesu gnicia, 

©, Reakcyjne partje wysysały Z or- 
ganizmu narodowego "żywotne jego 

soki korzystając z pomocy. rozpano- 
szonej i oddanej tym partjom biuro- 

, kraeji, która dusiła życie narodu w 
„gieci ustaw państw zaborczych i 
swych okólników niezliczonych. 

Ostatni rząd Witosa niósł Polsce 
śmierć moralną. Był on bowiem wy- 

_ wwaniem rzueonym całej, nie tylko 
demokratycznej, ale i uczciwej Pol- 
see, był symbolem tego, że w Polsce 
cynizm i wszechwładza korupcji, pry- 
waty i sobkostwo doszły do zenitu. 
 Gangrena moralna życia publicznego 
sięgała tak głęboko w organizm pań- 
stwowy, że tylko natychmiastowa ra- 
dykalna chirurgiczna cperacja mogła 
jrzynieść ratunek, Jak daleko już ta 
moralna gangrena sięgała świadczą 

. minione historyczne dnie. | ‚ 
Dziś już wiadomo. jest, że zamia- 

rem pierwotnym Marszałka  Piłsud- 
„ skiego była jedynie demonstracja woj- 

skowa. Sądził, że dość tego ostrzeże- 
nia, dość tego błyśnięcia. przed oczy- 
ma tej bandy;złodziejskiej szablą aby 

   
     

      
   
   

  

ało _się jak zgra- 
„na widok uzbrojo- Niestety, to zgraja by- 

rozzu ona i pewna 
radości 

  

swej siły, ią przyjęta rzu- 
cone jej ilkę wypowie- 

działa. SĘ TY 
Sam dowódcami tego u- 

piora, który leżał na piersiach Polski 
i ssał jej żywą krew — Witosa byli 
ludzie tej morałnej wartości co gen. 
Zagórski i Rozwadowski świadczy 
jak straszne niebezpieczeństwo gro- 
ziło Polsce, gdyby zwycięstwo by- 
ło po tamtej stronie. 

1 oto w tych trzech dniach nie- 
zapomnianych stoczył się bój w Pol- 
sce między uczciwością, a złodziej- 
stwem. Belweder stał się w tych 
trzech dmiach polską Bastylją, sie- 
dzibą upadku moralnego i zgnilizny. 
Istotnie tam w Belwederze jak we 
wrzodzie zebrała się wokoło otuma- 
nionego Prezydenta cała moralna 
zgnilizna, która zatruwała i zabijała 
organizm: narodowy. I pomimo wszy- 
stko jakby dalszy rozwój wypadków— 
nie poszedł niech będą błogosławio- 
ne te trzy dni majowe, dni walki. 
Bo w tych dniach mogliśmy wszyscy 
przekonać się jak dalece zdrów je- 
szcze jest lud polski, jak szybko, 
zdrowym instynktem zrozumiał w 
imię czego, w imię jakich wartości 
wystąpił Marszałek Piłsudski. 

Ten żołnierz tak radośnie i ufnie 
spełniający rozkazy swych oficerów, 

stwa. 

go p. Rauschera i posła finlandzkie- 
go p. Prologe ambasadora francu- 
skiego p. Laroche, węgierskiego char- 
ge d'affaires p. Beliska, posła ru- 
muńskiego p. Jakowakcy i greckiego 
charge d'affaires p. Metaxosa, a w 
piątek posła łotewskiego p. Nuxę. 

© 
Min. spraw wewn. złożył wczoraj 

wizytę prezesowi Najwyższej Izby 
Kontroli Państwowej p. Tarnowskie- 
mu, oraz metropolicie kościoła pra- 
wosławnego w Polsce Djonizemu. 

  

(enzura w Poznańskiem w okrosie trzy 
dniawych rządów reakcji 

Leży przed nami Nr. 228 z dn. 16 b. m. 
tygodnika „Kurjer Powszechny", niezależ- 
nego organu radykalnego, wychodzącego w 
Lesznie, w Wielkopolsce. Z całego numeru 
ołówek cenzora reakcyjnego pozostawił tyl- 
ko: tytuł pisma, urywek kroniki, ogłosze- 
nia i tytuły artykułów. Stronice puste zu- 
pełnie, wionieją na nich tylko napisy: „Spro-' 
wokowana bratobójcza walka”, „Obywate- 
le“, „Żabie łby—ponad stawem”, „Proboszcz 
pieniądze schował — a wikary z pogrzebu 
ucieki“, „Sikawki sikają monolotami karne- 
mi“, „My wam damy „rację stanu* — aż 
się wam odechce!*, „Z za kotary", „Kro- 
nika“ (19 wierszy kroniki uznano za dosta- 
tecznie lojalne) i „Stan wyjątkowy". Poza- 
tem — wielokrotnie powtórzone: „skoniis- 
kowano*... Oto przykład, co potrafi reakcja, 
gdy ręce ma rozwiązane i gdy hulać jej 
wolno... (es—ki). 

RA 

    

którzy z taką rycerską swobodą rzu- 
cili na szalę swe szlify oficerskie i 
swe wysokie stanowiska. Ten lud 
warszawski, który w imponującym 
strajku zsolidaryzował się ze zbrojnym 
czynem Marszałka Piłsudskiego i 
wiernych mu żołnierzy, 

Ci młodzi robotnicy i chłopcy ze 
strzelca którzy czynnie po stro- 
nie żołnierza stanęli, często wprost 
na ulicy biorąc w swe dłonie kara- 
bin wypadający % rąk zabitego lub 
mdlejącego z nadludzkiego zmęcze- 
nia żołnierza i stając obok jego ko- 
legów do walki. 

Te żony robotników, które pod 
ogniem niosły żołnierzom ciepłą 
strawę i słowa zachęty, otuchy i 
żarliwej wdzięczności. Ten wspania- 
ły odruch kolejarzy, który z takim 
zapałem i taką energją wsparli zbroj- 
ny czyn żołnierzy Piłsudskiego i 
dziś mogą ż dumą uważać siebie za 
współawycięzców reakcji. 

Wreszcie ten zapał, ten entuzjazm, 
który rozesłał się jak burza po u- 
licach Warszawy, gdy przyszła wia- 
domość o upądku Belwederu — a 
który to zapał następnie jak płomień 
w lesie zapalił się w całym kraju, 
po za obałamuconem Poznaniem, 

Te wszystkie objawy: świadczą jak 
dalece najszersze masy akceptowały 
i rozumiały czyn Józefa Piłsudskie- 
go, jak dalece rozumiały jaki stra- 
szliwy los czekałby Polskę, nie mó- 
wiąc już o ustroju demokratycznym, 
gdyby Warszawa znalazła się w rę- 
kach Rozwadowskiego i Zagórskiego. 
Zacząłby się okres najstraszliwszego 
terorru i bezprawia. Zwycięstwo Pił- 
sudskiego spowodowało, że władza 
została wybita z rąk reakcji i korup- 

м r 

* Marszałek Piłsudski, skierowując 
wypadki na tory legalne, pragnie 
wnieść uspokojenie w Poznańskiem i 
na Pomorzu, które niezmiernie chce 
być buntownikiem. Pozatem Marsza- 
łek Piłsudski stał się legalnym, kon- 

_ stytueyjnym wodzem wojska, które 
w ten sposób uratuje swoją jedność 
i dyscyplinę. Hasłem Marszałka Pił- 
sudskiego aby wojsko odprowadzić i 
odgrodzić od polityki i zająć się je- 

ao : 
naleciałości austrjackich metod i 
mierności, w ten sposób czyniąc z 
niego jednolity, wspaniały organizm, 
który w tych dniach. tragicznych dał 
po obu frontach walki dowód, jakim 
jest świetnym imponującym żołnie- 

rzem. 
Dla wojska. tragiczne dnie dały 

ten wielce moralny sukces, że odzy- 
skało swogo wodza, z drugiej zaś 
strony otrzymało możność tych wa- 
runków pracy, w których cnota i hart 
żołnierza polskiego będzie mogla za- 
błysnąć w całym swym blasku i pię- 

knie. 
Jakie konsekwencje zbrojny czyn 

Komendanta Piłsudskiego niesie dla 
życia politycznego w Polste—0 tem 
w następnym liście. у й 

Tadeusz Hołówko. 

‚ Jublensz Czesława Jankowskiego. 
Komitet uczezenia 50-letniej dzia- 

łalności literackiej i dziennikarskiej 
Prezesa p. Czesława Jankowskiego 
podaje do wiadomości ogółu, że uro 
czystość jubileuszowa odbędzie 'się 
dnia 2 czerwca rb. 

W dniu tym odbędzie się wspólna 
Biesiada Literacka i zebranie towa- 
rzyskie, na którem wręczony  zosta- 
= jubilatowi adres od społeczeń- 
stwa. 

  

członków do niebrania 

"donosi: Na całem ter) 

strukcją i oczyszczaniem 2 

LONDYN, 21.V. (Pat). Sir John 
Simon, którego znamienne wystąpie- 
nie w sprawie legalności strajku po- 
wszechnego wywarło w całym kraju 
silne wrażenie i osłabiło stanowisko 
strajkujących wygłosił wezoraj w 
swoim okręgu wyborczym Spen Val- 
ley długą mowę, w której uzasadniał 
różnicę między strajkiem jako legal- 
nym środkiem walki w obronie inte- 
resów zawodowych, a strajkiem po- 
wszechnym. 

Mówca przyznaje, że jakkolwiek 
strajk powszechny, jako środek nie- 
legalny i w wielu wypadkach prze- 
prowadzony nieomal gwałtem odstra- 
szył w znacznej mierze t. zw. sym- 
patyków, to jednak liczba tych ostat- 
nich była dość groźna dla biegu nor- 
malnego życia kraju. 

Wielu Trade Unionistów przysią- 
piło do strajku, zdaniem Simona, 
wskutek pomieszania pojęć strajku 
powszechnego, . że strajkiem zorgani- 
zowanym na wielką skalę, 

Ograniczenie uprawnień Trade 
Unjonów. 

LONDYN, 21-V. (Pat). Według 
wiadomości otrzymanych z kół urzę- 
dowych rząd zamierza wystąpić 
wkrótce z projektem zmian w usta- 
wie o uprawnieniu Trade Unjonów. 

Zmiany te mają iść oczywiście w 
kierunku ograniezenia uprawnień tej 
organizacji. 

śLloyd George nie ustępuje. 

LONDVN. 21,V, Pat. „Evening 
Standart* na podstawie wiadomości 
ze żródeł miarodajnych zaprzecza 
pogłoskom o bliskiem ustąpieniu 
Lloyd Georgea ze stanowiska  prze- 
wodniczącego Parji liberalnej, pod- 
kreślając jednak równocześnie, że w 
łonie tej parji zaznaczają się obecnie 
bardzo poważne różnice poglądów. 

Troska Francji o frank. 

PARYŻ, 21-V. (Pat.) Minister fi- 
nansów Peret oświadczył na posie- 
dzeniu Rady Ministrów, że przypada- 
jąca na dzień wczorajszy spłata bo- 
nów skarbowych dokonana została w 
jaknajbardziej pomyślnych warunkach. 

Położenie skarbu jest pomyślne. 

Kiedy nastąpi stabilizacja franka. 

WASZYNGTON, 21-V. Pat. -Se- 
kretarz skarbu Mellon oświadczył w 
komisji finansowej Izby Reprezentan- 
tantów, że o ile Francja zawrze u- 
kład w sprawie konsolidacji swoich 
długów w Anglji i Stanach Zjedno- 
czonych, to niezawodnie nastąpi sta- 
bilizacja franka. 

Przed plebiscytem w Niemczech. 

BERLIN, 2i-V. (Pat.) Stronnictwo 
demokratyczne powzięło rezolucję, w 
której pozostawia swoim członkom 
swobodę głosowania w czasie plebis- 
cytu za lub przeciw wywłaszczeniu 
rodzin byłych domów panujących. 

Stronnictwo ludowe.wezwało swych 
I iai w tym 

plebiscycie. : 

Areszty w Ukrainie Sowieckiej, 

LWÓW, 20-V. Pat. „Gazeta Po- 
ranna* w korespondencji z pograni- 
cza sowieckiego w ostatnich dniach 

łem terytorjum Ukrai- 
ny Sowieckiej dokonano masowych 
aresztowań socjalistów, których wy- ' 
słano następnie na Syberję. 

  

Wieści z kraju. 
Z PIŃSKA. 
Rada stowarzyszeń społecznych. 

Już od kilku miesięcy pracowano 
w Pińsku nad zjednoczeniem stowa- 
rzyszeń. Po opracowaniu nareszcie 
statutu utworzono „Radę Stowarzy- 
szeń polskich w Pińsku*. Do zarządu 
wybrano: ks. Ż. Pawłowskiego, pp. 
Kołaczkowską, Dołęgę - Kamińskiego, 
J. Sztoka, Markiewicza, Bednarskiego 
i Olszewskiego. Rada postawiła sobie 
jako główne zadanie reprezentację i 
uzgadnianie prac towarzystw, wyłą- 
czając politykę. 

Ciekawem będzie ustosunkowanie 
się Rady pińskiej do Rady 'społecz- 
nej utworzonej w Grodnie (t. zw. 
Rądy Grodzieńskiej). 

Znaleziska archeologiczne. 

Na terenie powiatu pińskiego zna- 
leziono ostatnio 3 toporki neolitycz- 
ne. Znajdują się one już w posiada- 
niu p. R. Horoszkiewicza, organiza- 
tora Muzeum Polskiego w Pińsku. 

  

„Ten którego biją po twarzy“, boha- 
terski zdobywca karabinu niemieckiego na 
bolszewikach, „człowiek zacny*, naczelny 
redaktor czełnego dziennika, ' odznacza- 
jący się wrodzoną skłonnością do Bacchu- 
sa, którego obrał sobie za objekt czci, 
składa mu częste daniny, przejawiający spe- 
cjalne zdolności w .oblewaniu czystych i 

nieskazitelnych postaci kubłami pomyj, czer- 
piący na chroniczny „Marszałkowstył* — 

powrócił... 
Znów więc szpalty czelnego dziennika 

roić się będą od szumnych, a głębokich w 

swym patrjotycznym tragiźmie tytułów. Są- 
dzimy jednak, iż obecnie „tytuty te będą 
nieco łagodniejsze .. 

Mówią, że w obawie o swe hajdawerky 
rejterował aż do Rygi. 2 

Bohatera niniejszej wzmianki nie nale- 
ży identylikować z bohaterem. sztuki  An- 
drejewa. (zdan) 

    

Pagal „Tongo“ O At 
Harszalka Piłsudskiego. 

Pierwsza urzędowa wiadomość о 
ataku Marszałka Piłsudskiego na 
rząd Witosa została udzielona Francji 
i całemu, bodaj Zachodowi Europy 
przez komunikat amb. Chłapowskiego, 
ogłoszony w Paryżu w sobotę dn. 15 
maja rano. у 

Tendencyjny i fałszywy ten ko- 
munikat podaje, że wojska rządowe 
cofnęły się bex walki na rozkaz Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej pod Belwe- 
der celem uniknięcia przelewu. krwi, 
lecz ogromne siły wojsk z innych 
garnizonów nadciągają na rozkaz 
min. Malczewskiego. i otoczyły już 
stolicę. Blizkie zwycięstwo Witosa 
nie budzi żadnej wątpliwości. 

Poinformowany | w ten sposób 
„Temps* biada w numerze sobotnim 
nad wojną domową, która się nad 
Polską zbiera, a która jest tak nie- 
bezpieczną ze względu na naszych 
groźnych sąsiadów.. i 

Już nazajutrz w numerze niedziel- 
nym, pod wpływem wiadomości o po- 
rażce rządu Witosa i widząc zaże- 
gnane niebezpieczeństwo wojny do- 
mowej, ten sam organ franenski wy- 
raża uznanie dla Marszałka Piłsud- 
skiego, o ile dąży ten ostatni do 
stworzenia rządu silnej ręki złożo- 
nego z uczciwych fachowców i nie 
będącego wynikiem przetargów poli- 
tycznych. 

W miarę napływania nowych wia- 
domości z Polski zamieszcza urzędo- 
wy organ francuski w  poniędziałek 
17 maja trzeci z kolei obszerny ar- 
tykuł wstępny poświęcony bezprzecz- 
nemu juź teraż zwycięstwu Marszałka 
Piłsudskiego, który zaczyna od słów 
następujących: „Jest już zdecydowa- 

„nem, że Marszałek Piłsudski odniósł 
zwycięstwo w Polsce ponieważ prez. 
Wojciechowski i rząd Witosa ustą- 
pili przed nim*. A dalej pisze: „Naj- 
ważniejszym zadaniem wszystkich 
czynników odpowiedzialnych w Pol- 
sce jest obecnie zapobiec dałszej 
walce pomiędzy zwolennikami i prze- 
ciwnikami Marszałka Piłsudskiego i 
nie dopuścić do rozbicia narodu Pol- 
skiego na dwa wrogie sobie obozy”. 

W dalszym ciągu podkreśla „Temps*, 
że z chwilą odniesienia zwycięstwa 
Marszałek Piłsudski stanął twardo 
na gruncie konstytucyjnym i nie 
sięgnął po władzę, którą mógł tak 
łatwo siłą zagarnąć. Przebiegając pa- 
mięcią całą przeszłość Piłsudskiego 
od r. 1905 do 1922 dowodzi „Tems“, 
że celem tego człowieka jest dobro 
Ojczyzny, « nie karjera osobista. 

Dziennik podkreśla, że z chwilą 
złożenia władzy przez prez. Wojcie- 
chowskiego w ręce marsz. Rataja 
sytuacja w Polsce ze stanu zamachu 
przeszła w stan konstytucyjny. 

Omawiając skład rządu prof, 
Bartła „Temps” wyraża zadowolenie 
% tego, że gabinet składa się z fa- 
chowców i ludzi przeważnie póza- 
parłamentarnych, co 'mu rokuje siłę 
i bezstronność. Bo. 

Dalej przyjmuje dziennik z uzna- 
nikm oświadczenie kierownika M.S.Z. 
p. A. Zaleskiego, że polska polityka 
zagraniczna prowadzona będzie nadal 
w kierunku nadanym jej przez min. 
Skrzyńskiego, oraz wyraża nadzieję, 
że na stanowisko ministra spraw za- 
granicznych powróci niebawem p. 
Al. Skrzyński. 

Dzięki swej ogromnej  popular- 
ności i autorytetowi Marszałek Pił- 
sudski będzie miał odtąd według 
przewidywań organu „francuskiego, 
decydujący wpływ na kierunek  poli- 
tyki polskiej we wszelkich  dziedzi- 
nach. A wpływ ten, jak należy się 
spodziewać, pójdzie w kierunku ogra- 
niczenia kompetencyj parlamentu do 
roli ustawodawczej i wzmożenia wła- 
dzy wykonawczej, stawiając rząd 
ponad sferę walk partyjnych, unie- 
możliwiających mu bronienia 
Państwa na wewnątrz i nazewnątrz. 

Gr. 
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Życie gospodarcze. 
O kredyt długoterminowy dla rolnictwa. 

Brak kapitału obrotowego i inwe- 
styeyjnego, spowodowany niemożno- 
ścią uzyskania kredytu długotermino- 
wego nie tylko że nie pozwala pod- 
nieść wydajności gospodarstw rolnych, 
ale nie daje nawet możności utrzy- 
mania prodnkcji na dotychczasowym 
poziomie, a nawet wielu warsztatom 
grozi wprost ruiną. Zmuszani są bo- 
wiem rolnjey do korzystania 7 dro- 
giego kredytu krótkoterminowego, za 
który w najlepszym wypadku płacić 
trzeba około 30 procent w stosunku 
rocznym, a często znacznie więcej, 
podpisywać dolarowe lub funtowe 
zobowiązania podczas gdy cała poli- 
tyka gospodarcza zmierza do utrzy- 
mania niewysokich cen za płody rol- 
ne, a w każdym razie wyklucza wa- 
loryzację tych cen w stosunku do 
funta lub dolara. Wysokie koszta 
„związane z kredytem pochłaniają ca- 
ły dochód rolnika i w tempie bardzo 
szybkim prowadzą do wzrostu jego 

długów, czyniąc zeń niewolnika ban- 
ków i wierzycieli, W dodatku kredyt 
krótkoterminowy weksiowy z ciągłe- 
mi zamianami weksli, zbieraniem pod- 
pisów żyrantów i t. p., zabiera rolni- 
kom dużo czasu i energji, denerwuje 
ieh i obok róźnych pertraktacji z 
władzami skarbowemi stanowi niemal 
jedyne dzisiaj zajęcie rolników, 
zwłaszcza większych, z ogromnym 
uszczerbkiem dla samego gospodar- 
stwa rolnego, na prowadzenie i or- 
ganizowanie którego braknie im Sił, 
a niekiedy wprost i czasu. 

To też podnieść należy akcję pod- 
jętą ostatniemi czasy przez Minister. 

Rolniętwa łącznie z Ministerjum Skar- 
bu, oraz przedstawicielami państwo- 
wych instytucji kredytowych, zmie- 
rzającą do wskrzeszenia i zorganizo- 
wania kredytu długoterminowego dla 
rolnictwa. *) 

Głównym organem — działalności 
kredytowej rządu w stosunku do rol- 
nietwa jest Państwowy Bank Rolny. 
Bank ten jest statutowo upoważniony 
do udzielania długoterminowych ро- 
życzek amortyzacyjnych w listach za- 
stawnych na kupno gruntów, regula- 
cję meljoracji i inwestycje rolne— 
Listy zastawne ma Państwowy Bank 
Rolny wypuszczać w złotych w zło- 
cie, lub w walutach obcych do wyso- 
kości 30-krotnej sumy swego kapitału 
zakładowego łącznie z funduszem re- 
zerwowym, Przepisy o emisji prze- 
widują wypuszczenie 8 proc. listów 
zastawnych opiewających na złote w 
złocie, z terminem umorzenia 31 lat 
od daty wystawienia. Według do- 
tychezasowych przepisów Państwowe- 
go 'ка Rolnego, kredyt w listach 
zastawnych mógł być jednak udziela- 
ny tylko drobnym i średnim gospo- 
darstwom, nie większym nad 76 ha. 
Jednak rozwój pomyślanego w ten 
sposób kredytu goterminowego 
paraliżowanem było niemożnością 
znalezienia lokaty dla emitowanych 
listów zastawnych. 

To też akcja, jaką rozpoczeto o- 
becnie w Min. Rolnictwa zmierza w 
2 kierunkach: 1) do usunięcia trud- 
ności formalnych przez odpowiednią 
zmianę statutu Państwowego Banku 
Rolnego oraz wydanie przepisów, 

„któreby określały zasady udzielania 
kredytu oraz 2) do ułatwienia lokaty 
listów zastawnych Państwowego Ban- 

"e. Ww sie zmian dotyczących 
statutu Banku zamierza: 1) upoważ- 
nić Bank do udzielenia pożyczek dłu- 
goterminowych właścicielom  nieru- 
chomości ziemskich na cele związane 
m parcelacją ich nieruchomości, nie- 

eżnie od posiadanego obszaru, 2) 
uważywszy, że sfery rolnicze nad- 
miernie obeiążone są wysokoprocen- 
towemi pożyczkami krótkoterminowe- 
mi — umożliwić udzielenie przez 
Państwowy Bank Rolny pożyczek 
na spłatę uciążliwych dla gospo- 
darstw rolnych zobowiązań pienięż- 

Co się tyczy akcji mającej na ce- 
łu ułatwienie lokaty listów zastaw- 
nych, to sprawa ta nie jest tak bez- 
nadzie, jskby się to na pierwsy 
rzut oka wydawało. Zwrócono uwagę 
na fakt, że szereg instytucji społecz- 
nych i państwowych zobowiązane jest 
statutowo do lokowania kapitałów 
swych w papierach państwowych. Zda- 
niem rzeegoznawców ze źródeł tych 
możnoby uzyskać miesięcznie na lo- 
katę około 4 miljonów złotych, ezyli 
rocznie. około 50 miljonów złotych. 
Chodziłoby więe o scentralizowanie 
akcji i spowodowanie lokowania ka- 
pitałów w listach zastawnych Pań- 
stwowego Banku Rolnego i Banku 
Gospodarstwa Krajowego. 

*) H. L. W sprawie organizacji kredyt 
KZ dla rolnictwa. Pramasi 

i r. 1926 Nr. 16. + 
w przeż owy Bank 

Rolny kred rminowego. Rolnik 
Ekanomieka r. 1920 Rus 16. B 

  

W ten sposób uniknęłoby się ope- 
racji spekulacyjnych, jakie, niestety, 
prowadzą niektóre ipstytucje pań- 
stwowe, jak to widzieliśmy z prze- 
biegu procesu ś. p. Huberta Lindego. 
Istnieje nawet projekt powierzenia 
całej akcji lokaty kapitałów Państwo- 
wej Kasie Oszczędności, w Głównej 
Dyrekcji której opracowywują się 
obecnie odpowiednie wnioski w tej 
sprawie. 

Również min. Rolnictwa i Skarbu 
uznało za wskazane, aby kredyty u- 
dzielane ziemianom 2 funduszu go- 
spodarczego przez Bank (Gospodar- 
stwa Krajowego mogły być spłacane 
po ustalonym kursie w listach za- 
stawnych Państwowego Banku Rol- 
nego, pochodzących z parcelacji po- 
siadanych nieruchomości.  Pozatem 
min. Skarbu ma wyrazić zgodę na 
przyjmowanie listów zastawnych Pań- 
stwowego Banku Rolnego na poczet 
podatku majątkowego po kursie co 
najwyżej do wysokości al pari. (O- 
becnie przyjmują się te listy po kur- 
sie 50 za 100 wobec spadku złotego, 
co nie odpowiada ich rzeczywistej war- 
tości). O ile zarządzenie to zostanie 
rychło wprowadzone w życie rolni- 
ctwo nasze odczuje dużą ulgę. Prze- 
dewszystkiem ruszy z martwego 
punktu sprawa parcelacji. Włościanie 
dzisiaj nie posiadając gotówki, kupo- 
wać ziemi nie mogą, zwłaszcza je- 
żeli chodzi o parcelację syndykatów 
i upełnorolnienie małorolnych przy 
komasacjach. Natomiast gdy będą 
mogli realizować uzyskane drogą po- 
życzki listy zastawne, będą mogli 
ziemię nabywać, gdyż włościanie tak 
nie pragną otrzymania ziemi za 
darmo, lecz na spłatę na warun- 
kach, któreby umożliwiły im nie- 
tylko opłacania procentów. lecz i 
amortyzację. W ten sposób najprę- 
dzej zostanie sfinansowana uchwalona 
przed 5 miesiącami reforma rolna. 

Z drugiej strony konwersja wy- 
sokoprocentowych długów krótkoter- 
minowych, któremi dzisiaj obciążone 
jest średnie i duże rolnictwo, a któ- 
re de fakto są kredytami długoter- 
minowemi, gdyż publiczną jest tajem- 
nicą, że ani Bank Gospodarstwa Kra- 
jowego, ani Bank Polski nie mogą 
ściągnąć odrazu posiadanych w swym 
portfelu weksli ziemiańskich, uratuje 
od katastrofy nasze większe i śred- 
nie rolnictwo i umożliwi mu prowa- 
dzenie racjonalnej gospodarki rolnej, 
gdyż kredyt długoterminowy będzie 
tańszy, a więc znacznie mniej ucią- 
aliwy, a pozatem spokojniejszy. Za- 
oszczędzi on zarówno cały szereg 
wysiłków ze strony rolników, jak i 
kosztów pośrednictwa, które dzisiaj 
trzebą ponosić przy kredycie quasi 
krótkoterminowym. 

Lawina rosnących dzisiaj długów 
zostałaby w ten sposób powstrzyma- 
na, a co najważniejsze zarówno siła 
nabywcza rolników na rynku wew- 
nętrznym, jak i ieh siła podatkowa 
wzrosłaby niezmiernie. 

"To też nowy rząd posiada wdzię- 
czne pole do zakończenia tej akcji i 
zdobycia w ten sposób serce rolników 
zarówno drobnych jak i dużych. 

Pozostaje jeszeze sposób umożli- 
wienia spłaty podatku majątkowego 
listami zastawnemi. Sprawa ta zda- 
niem naszym łączy się z innym z8- 
gadnieniem, a mianowicie z kwestją 
lombardowania przez skarb po udzie- 
Jenia im odpowiedniej gwarancji tych 
listów w Banku Polskim, czyli czę- 
ściowe oparcie emisji tego Banku na 
pokrycie listami zastawnemi. Sprawą 
tą, która właściwie jest częścią za- 
gadnienia pieniądza hipotecznego zaj- 
miemy się jednak w jednym z nastę- 
pneych artykułów. 

Rusticus. 
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Proces P. P. P. 
Nie zamachowcy, lecz tylko kon- 

spiratorzy. 

Po zrzeczenin się oskarżenia w 
stosunku do gen. Wroczyńskiego 
pprok. Raczyński podtrzymuje oskar- 
żenie w stosunku do wszystkich po- 
zostałych oskarżonych, jednak ze 
zmianą pierwotnej kwalifikacji aktu 
oskarżenia (nie z art. 101 i 102 k.k. 
lecz tylko z art. 54 i 124 cz. 2 p.4). 

Więc nie ciężkie więzienie do lat 
10, a tylko zamknięcie w twierdzy 
do 1 roku. 

Elokwencja Fretyna. 

Po mowie przedstawiciela urzędu 
prokuratorskiego zabiera głos pod 
sądny Pękosławski. 

Mówi uż pięć godzin, 
Załamuje ręce nad Polską — po- 

równywa siebie z Mussolinim — ni- 
komu mie п'а — zmienia ordynację 
wyborczą -— odsuwa od współpracy 
wszystkie mniejszości narodowe — 
P.P.P. i tylko ono zbawi Polskę, a 
w tym P.P.P. — tylko on jeden świa- 
domy wszystkiego, potężny wszech- 
władny kretyn. 

Porażone tym przemówieniem 
audytorjum dobija Pękosławski za- 
pewnieniem, że jeszcze mówić będzie 
w ostatnim słowie. 

Z sądu wychodzą ludzie o twa- 
rzach rekonwalescentów... badawczo 
zaglądają sobie w oczy; psy, jak to 
psy ufające, lecz czujne, z ogonami 
pod siebie umykają przezornie... 

Przy jednym ogniu — dwie pie- 
czenie. 

W ostatnim dniu rozpraw obrońca 
Gorczyńskiego adw. Kijeński i obroń- 
ca Leśmiewskiego i Michałowskiego 
adw. Szurlej w swych przemówie- 
niach czynili aluzje przejrzyste do 
wypadków ostatnich. Oparli obronę 
ną tezie, że P.P.P. — to nie „sto- 
warzyszenie* tylko „partja politycz- 
na* — zdaniem więc ich art. 124 
nie może mieć tu zastosowania. 

Jak kto umie. 

Adw. Eborowicz bronił Łubień- 
skiego metodą względnie skompliko- 
waną. 

Nie miał kogo bronić. 

Adw. Niedzielski miał wyjątkowo 
łatwe zadanie: bronił gen. Wroczyń- 
skiego, którego właściwie dawno już 
obronily ustalone przez przewód są- 
dowy dane faktyczne. ' 

W obawie „ostatniego slowa“ ga- 
datliwego „Pretora“. 

Prokurator replikował b. krótko: 
domagał się dla oskarżonych kary z 
artykułu 124 cz. II p. 4. 

Mówił krótko — liczył zapewne 
na subtelną domyślność „Pretora*. 

Nowy Demostenes. 

Lecz Pękosławski styl swój а- 
chował i... nie domyślił się: mówił, 
mówił, mówił aż mu wreszcie prze- 
wodniezący dalej nie pozwolił. 

Zdążył jednak zapewnić, że „da- 
lej chce pracować, nie zrzeka się 
swych dążeń — i kary się nie oba- 
wia*, Niech naród wie... i już. 

Uderzył w sentyment. 

Gorczyński zapewnił sąd oswej mi- 
łości Ojczyzny, którą on panie dzie- 
ju—jedynie, lecz bez wzajemności. 

Ci byli taktowni. 

Michałowski i Leśniewski prosili 
o uniewinnienie. Łubieński i Wro- 
czyński -— zrzekli się głosu. 

Wyrok. 

Skazani zostali z art. 64 i 124 
ez. 2 p. 4: 

Jan Pękosławski na cztery mie- 

Z Giełdy Warszawskiej w dn. 21-V r. b. 

1. Waluty 

sprzedaż kupno 

lary St Zjedn. 11,10 11,13 11,07 
unty szterlingi — — т 

It. Dewizy 

‚ ja za 100 fr. 35 00 491 SE ou й 
Budapeszt „ — po a 
Bukareszt „ — = = 

o а — ь 52 
Konstantyno — — z 
Kopenhaga = — — 
Londyn 54,10 5428 33,91 

1, Papi go Państw. pożyczka: konwer:   153 
» » .. z 32 

10%, ” kolejowa 171 
б^ ‚ „ dolarowa 68,50 

ć у (w zł. 765,90) 

Dewizy i Waluty. 

Papiery wartościowe. 
owe 

sprzedaż kupno 

Praga 32,95 33,08 32,87 
Holandja 447,40 448,52 446,28 
Nowy-York 11,10 11,13 11,07 

Ž 34 3408 | 3392 
Szwajcarja 215,20 215,74 214,66 
Stokholm 281,75 28245 — 281,05 
Wiedeń — 157 157,40 _ 156,60, 
Włochy 44 44,11 43,89 

Mm. 
Ruble złote „ma 555 
Ruble srebrne 3,40 
Gram złota na 21-V 1926 r. = 6.4468 zł. 

(M.P. Nr 105 z dn. 20-V 1926r. 

Il. Listy zastawne 
8% Listy zastaw. Ban. Gosp. Kr. 
8% Państ. Ban. Rol. 

NIL. Akcji     Akcje Banku Polskiego 49--49,50 

Na czarnej giełdzie w Wilnie w dniu 21 bm. płacono za dolar 11,50 

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje w poniedziałki i czwartki od 1—2 
Sekret-rjat aś tegoż działu czynny jest odnie prócz świąt ой |--2 

siące twierdzy, z zaliczeniem aresz- 
tu prewencyjnego; 

Witold Gorczyński na cztery 
miesiące twierdzy, z zaliczeniem a- 
resztu prewencyjnego; 

Olgierd Michałowski na dwa 
miesiąca twierdzy (wobec zaliczenia 
aresztu prewencyjnego sąd uznał ką- 
rę tę za odbytą); 

Tomasz Łubieński na miesiąc 
twierdzy; i 

Gen. Jan Wroczyūski i Jozef Leš- 
niewski zostali uniewinnieni. 

A więc zgodnie z wnioskiem pro- 
kuratora sąd skazał podsądnych je- 
dynie za udział w stowarzyszeniu, 
które „przedsiębierze środki szezegó|- 
ne do ukrycia swego istnienia lub 
celów do jakich zmierza”, 

3 

Z Įpowyžszego wynika, że pier 
wotna kwalifikacja aktu oskarżenia 
z art. 101 i 102 k. k, o przygotowy- 
wanie zamachu na ustrój państwowy 
została przez sąd odrzucona. 

Niesforne dzieciaki dostały w skórę. 

{ dobrze się stało: ten niski wy- 
miar kary jest zupełnie uzasadnio- 
nem ziekceważeniem całej tej dzie- 
cinady. 

Ojciee dał lanie, Matka-Ojczyzna 
dydaktyczniej nie wtrącała się. 

Słychać kwilenie... pochlipywanie... 

is TENS KANALAS Ai i 4 

Żądajcie wszędzie 
Kurjer Wileński 

  

Nowy rozkład jazdy. 
Z powodu pomyłek, jakie się wkradły w podanym w Nr.110 z 15 bm, 

rozkładzie jazdy, raz jeszcze podajemy godziny odjazdu pociągów — juź 
z poprawkami. 
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PRZYJAZD DO WILNA ODJAZD Z WILNA 

$ Ia 
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364 | 7 45) Lida 853 |15 35) Lida 

412 | 6|05| Motodeczno 411 |22 |15| Mołodeczno 
452 |19 20, » 451 |10 00, » AE 
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s . | ki, środy, piątki) 8 s wiorki, czwartki) 

5 5,25 ” 55 | » 

780 |21,00| Nowoświęciany 727 |18 80, Nowoświęciany „(w gędcle + 
R ni świąteczne, 

818 |11 us Warszawa Wsch. przez Lidę | 729 |15 180] w (w dni robocze) 
dza) | 817 |18 ;45| Warszawa Wsch. przez Lidę 

  

KRONIKA. 
  Dziś: Heleny Królowej. 

    
"29 Jutro: Ziel. Św. Z. D. św. 

maja | Wschód słońca---g. 3 m. 05 
Zachód |» & 7 . 25 

  

Teatr i muzyka. 
@ 

— Reduta w gmachu na Pohulance 
gra dzisiaj w sobotę 22-go o gale 1.30 — 
komedję J. Szaniawskiego „Lekkoduch*. 
Jestto czwarte przedstawienie z szeregu po- 

wszechnych po cenach © 75 proc. zniżo- 
nych. 

Jutro w niedzielę 23-go i w poniędzia= 
łek 24-go b. m. na dziedzińcu Piotra Skargi 
przed kościołem św. Jana — Zespół Reduty 
przedstawi RJ J. Słowackiego „Ksią- 
że Nieztomny“. czątek o godzinie 3.30. 
W razie niepogody zamiast przedstawienia 
„Księcia Niezłomnego* Zespół Reduty ode- 
gra w gmachu na Pohulance w niedzielę 
o godz, 9-ej wiecz. komedję St. Krzywo- 
szewskiego „Pan Minister" — a w ponie- 
działek komedję Zabłockiego „Fircyk w za- 
lotach“. 

Od wtorku 25-go dalszy ciąg przedsta- 
wień powszechnych po cenach o 75 proc. 

zniżonych. Kolejno ukażą się sztuki: „Dja- 
beł i Karczmarka”, „Wesele“, „Pan Mini- 
ster”, „Wyzwolenie*. 

We wtorek l-go czerwca odbędzie się 

koncert taneczny, p. Jadwigi Hryniewickiej 
kierowniczki działu plastyczno-tanecznego. 
Przed koncertem, jak również przed przed- 

stawieniami: „Wesela“ i „Wyzwolenia“ wy- 
c= krótkie przemówienie Prof. dr. Stefan 
rebrny. 

KIN A. 

Kino Miejskie: „Upadek Babilonu“ dra- 
mat histor. w 7 akt. Nad program 2 kome- 
dyjki. 

Kino „Heljos*: „Ten, którego biją po 
twarzy” are dramat w 8 akt. podług 
utworu L. Andrejewa. L 

Kino „Polonia“: „Kłamiesz kobieto" 
dramat w 8 akt. 

Kino „Piccadilli“: „Kiątwa” dramat z 
życia żydowskiego. 

MIEJSKA. 
— Kolonje letnie policji woje- 

wództwa wileńskiego. Z inicjatywy 
Komendanta Okręgowego Policji Pań- 
stwowej XVI Okr. Wileńskiego p. 
Praszełowicza w Landwarowie pod 
Wilnem zostały zorganizowane kolo- 
nje letnie dla dzieci funkcjonarju- 
szów policji. Kolonje te będą fun- 
kcjonowały od 1 lipca do końca sier- 
pnia b. r., a obejmować będą 30 dzie- 
ci, wyszukano przytem obszerny 10- 
kal, który da możność urządzenia za- 
baw i w czasie niepogody. Przyjmo- 
wane będą dzieci od 6—10 lat. (zd) 

" — Zarząd Okręg. Koła Inwali- 
dów Wojennych w Wilnie rozpisu- 
je konkurs na posadę fachowego bu- 
chaltera dla prowadzenia ksęgowości 
w Kolportażu Pism (gazet). Wymagane: 
1) Kwalifikacje fachowe, i opinje urzę- 
dėw, 2) Świadectwo rmoralności, 3) 
Referencje osób poważnych i 4) 5wia- 
dectwo zdrowia. 

Pierwszeństwo w objęciu tej po- 
sady mają inwalidzi wojenni. Poda- 
nia składać należy do dnia 1 czer- 
wca b. r. godz. 3 po poł. w Sekre- 
tarjacie Związ. Inwalidów Woj. przy 
ul. Ostrobramskiej 19, 

KRONIKA ARTYSTYCZNA. 

— IV-ta doroczna wystawa ob- 
razów i rzeźb Wileńskiego T-wa 
Artystów Plastyków w Pałacu repre- 
zentacyjnym przy pl. Napoleona cie- 
szy się coraz większym uznaniem sze- 

rokich sfer wileńskiego społeczeństwa. 
Frekwencja publiczności stałe się 

wzmaga. W dniu wczorajszym w go- 

dzinach popołudniowych zwiedzili wy- 
stawę prezydent miasta p. Bańkowski 
i-wice-prezydent miasta. p. Łokucjew- 
ski — fakt to dla stosunków wileń- 
skich wysoce znamienny i wymownie 
świadczący o zrozumieniu doniosłego 
znaczenia kulturalnego dla Wilna tego 
zbiorowego pokazu artystów plasty- 
ków wileńskich. 

Wszystkie eksponaty tak obrazy 
jak rzeźby wystawione są w Wilnie 
poraz pierwszy. | r 

W dniu wczorajszym przybyło na 
wystawę obecną jeszcze siedem rzeźb 
artystki rzeźbiarki p. Leony Szczepa- 
nowicz. 

Poza artystami, biorącemi udział 
w obecnej wystawie do Wił. T-wa Pla- 
styków należą pp.: Wacław Czecho- 
wicz, Czesław Wierusz-Kowalski i Sta- 
nisław Matusiak. ; 

Niezaležnie od Wil. T-wa Artystow 
Plastyków w wystawie obecnej biorą 
udział w charakterze gości p. Zofja 

Baudouin de Courtenay, p. Leona 
Szczepanowska i p. Kazimiera Wa- 
lack. 

Wil. T-wo Art. Plastyków powsta- 
ło w r. 1920. Pierwszym jego preze- 

sem był obecny jego prezes p. Ludo- 
mir Śleńdziński. 

W dniu 28 maja Towarzystwo ob- 
chodzić będzie sześciolecie swej dzia- 

łalności. 3 
Obszerne sprawozdanie z obecnej 

wystawy zamieścimy w numerze nie- 
dzielnym naszego pisma. 

Z UNIWERSYTETU. 
— Promocje. W sobotę, dnia 22 

maja r. b. o godz. 12-ej i pół odbę- 

dą się w Auli Kolumnowej Uniwer- 

sytetu promocje na doktora wszech 

nauk lekarskich następujących stu- 

dentów i studentek Wydziału Lekar- 

skiego Uniwersytetu Stefana Batore- 

go: Baranowskiego Leona, Gierszow- 

skiego Judela, Krejndelówny Ety, 
Łopatty Konstantego, Marczenko Tar 

mary, Makower- Szadowskiej Racheli, 
Sukiennickiej Jadwigi, Tenenbauma 

Szlomy, Wajnsztejn-Lidzkiej  Pesi. 
Wstęp wolny. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Co wykładają ks. prefekci ua 
„nauce religii w szkołach. Onegdaj 

TV klasa gimnazjum im. Słowackiego , 
podczas wykładów religji, była świad- 

kiem tiekawych spraw na, wykła- 

„dzie ks, prefekta. Tym razem wykład 

religji niemiał nie wspólnego z reli- 

gją. Ksiądz ni mniej ni więcej tylko 

wybrał sobie za temat wykładu 0ce- 

nę osoby Marszałka / Piłsudskiego, 
przedstawiając młodocianym  słucha- 
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czom jego działalność w bardzo u- 
jemnem świetle. Ponieważ dla więk- 
szości uczniów postać Marszałka 
identyfikuje się z uosobieniem cnót 
bohatera narodowego, nastąpiły 
sprzeciwy ze strony uczniów i w re- 

-zułtacie sala szkolna zamieniła się 
na salę wiecową. 

Kuratorjum szkolne i władze ad- 
ministracyjne powinni pouczyć ks. 
prefekta iż godzina religji jest prze- 
znaczona na wykład tego przedmio- 
tu, a nie dla dawania upustu swym 
antypatjom politycznym. (zd.). 

— Dyrekcja państwowego gim- 
nazjum im. ]. Lelewela podaje do 
wiadomości, że są wolue wakansy do 
klas: I, II, TV i VII. 

Egzaminy wstępne rozpoczną się 
dnia 21-go czerwca b. r. Podania 
przyjmują się codziennie od godz, 11 
do godz. 12 w poł. dodnia 10 czerw- 
ca b, r. włącznie. 

— Posiedzenie Komitetu Kolo- 
nji Letnich odbyło się wczoraj o go- 
dzinie 2 po południu, 

Na posiedzeniu tem omawiano 
sprawy urządzenia kolonji łetnich dla 
niezamożnych uczniów szkoł — ро- 
wszechnych podczas wakacji letnich. 

(zd.). 
— Broszura o szkołach zawo- 

dowych. Ministerjum Wyznań Reli- 
gijnych i Oświecenia Publicznego wy- 
dało broszurkę orjentacyjną 0 szko- 
łach zawodowych w Polsce, jak o 
szkole majstrów i dozorców, szkole 
przemysłu artystycznego, szkole ko- 
lejowej pilotów, o kursach technicz- 
nych majstrów it. d. (zd.). 

ADMINISTRACYJNA. 

— Posiedzenie wydziału powia- 
towego sejmiku Wileńsko-Trockię- 

go odbędzie się w gmachu przy ul. 
ileńskiej w dniu dzisiejszym. Na 

porządku dziennym między innemi 
sprawa budżetów gminnych. (zd.), 

— Posiedzenie Komisji Ochrony 
Lasów odbędzie się w gmachu u- 
rzędu wojewódzkiego w końcu bieżą- 
cego miesiąca. Na porządku dzien- 
nym około 80-tu spraw związanych o 
pozwoleniem na wyrąb lasu oraz wy- 
rąbania tego lasu bez zezwolenia od- 
nośnych władz państwowych, (zd,). 

— Ceny na drzewo zajęte w la- 
sach państwowych.  Rozporządze- 
niem władz wojewódzkich ceny na 
drzewo opałowe i budulcowe zajęte w 
lasach prywatnych na miesiąc maj, 
pozostają te same, jakie ustalono 
rozporządzeniem województwa w 
miesiącu lutym b. r. (zd.). 

K U 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Wyplata zasilkėw dla bez- 
robotnych umysłowo pracujących. 
W dniu dzisiejszym w Państwowym 
Zarządzie Funduszu Bezrobocia roz- 
poczynają się wypłaty zasiłków dla 
bezrobotnych umysłowo pracujących. 
Jak wiadomo na Wilno przysłało Mi- 
nisterjum 7.000 złotych na akcję po 
mocy dla bezrobotnych umysłowo- 
pracujących na miesiąc maj. (zd.). 

— Pomoc dla bezrobotnych w 
ubiegłym tygodniu. W ciągu ubie- 
głego tygodnia Państwowy Zarząd 
Funduszu Bezrobocia wypłacił bez- 
robotnym na terenie Wilna około 
4.300 zł, w formie zasiłków ustawo- 
wych i około 2.300 złotych w formie 
pomocy doraźnej, 

Z pośród upoważnionych do po- 
bierania zasiłków nie zgłosiło sie 
około 100 osób, a to z powodu о- 
trzymania przez nich w międzyczasie 
pracy, lub z innych powodów. (zd.). 

ZE ZWIĄZK. I STOWARZ. 

— Zarząd Związka Oficerów Re- 
zerwy podaje do wiadomości wszyst- 
kich członków Koła Wileńskiego 
Związku, iż od dnia 25 maja r. b. 
Sekretarjat Koła będzie czynny w 
godzinach od 17.30 do 19.30. 

Z PROWINCJI. 

— Rozwiązanie rady śminnej w 
Kobylnikach. Rada gminna w Ko- 
bylnikach pow. Postawskiego z po- 
wodu zdekompletowania jej składu 
została przez władze administracyjne 
rozwiązaną. 

Rozpisanie nowych wyborów do 
tej rady gminnej, odbędzie się w 
najbliższych tygodniach. (zd) 

— Rozpisanie wyborów w Wi- 
dzach. Władze Wojewódzkie rozpi- 
sały nowe wybory do rady gminnej 
w Widzach pow. Brasławskiego, 

Nadmienić wypada, iż stara rada Ż 
gminna została rozwiązana z powodu 
zdekompletowania. (zd) 

ROŻNE. 

— J. E. Ksiądz Biskup Bandur- 
ski wyjechał w piątek do Różanego- 
Stoku na uroczystości tradycyjne zwią- 
zane z obchodem i odpustem w koś- 
ciele po-Dominikańskim, obecnie na- 
leżącym do Księży Salezjanów, któ- 
rzy prowadzą tam gimnazjum, semi- 
narjum i kursa, 

— Szpieg litewski w potrzasku. 
Władze policyjne aresztowały na tere- 
nie wileńskim szpiega litewskiego nie- 
jakiego Stefanowiczusa, który został 
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tu przysłany przez szefa sztabu gene- 
ralnego litewskiego Jaksztana. Jak 
wynika z toku śledztwa Stefanowiczus 
został specjalnie wydelegowany do ze- 
brania iniormacyj wojskowych, przy- 
czem miał ścisłe polecenie ustalenia 
obecnej dyzlokacji oddziałów wojsko- 
wych, ustalenie jakie pułki zostały w 
czasie ostatnich wypadków warszaw- 
skich wysłane do Warszawy, jakie po- 
zostały i t. d. Aresztowanie Stefano- 
wiczusa udaremniło dostarczenie sztą- 
bowi litewskiemu ważnych wiadomo- 
ści wojskowych. (zd) 

— Wystawa „Nasze Morze i Rze- 
ki* organizowana przez Wileński Od- 
dział Ligi Morskiej i Rzecznej w loka- 
lu Oficerskiego Kasyna Garnizonowe- 
go, ze względu na trudności termino- 
wego dowozu eksponatów, wynikłe 
na skutek wydarzeń politycznych, zo- 
stała odroczona do 1 czerwca b. r. 
W. danej chwili nadeszły eksponaty 
z Tczewa i Modlina. Między niemi 
znajduje się precyzyjnie wykonany mo- 
del statku szkolnego „Lwów*. 

Komitet Organizacyjny Wystawy, 
za naszem pośrednictwem, zwraca się 
do osób interesujących się wystawą, 
z prośbą o zasilenie takowej wszel- 
kiemi przedmiotami, mającemi zwią- 
zek z powyższem zagadnieniem, jako 
to zbiory, obrazy, fotografje, książki 
etc. 

Wszelkich informacji udziela Se- 
kretarjat w dnie powszednie w godz. 
6 — 8 wiecz. zaułek Bernardyński 8. 

— Sprostowanie w związku z no- 
tatką we wtorkowym numerze „Poli- 
tyka w kościele" otrzymaliśmy list 
ks. P. Rynkiewicza zaznaczający iż 
słowa usłyszane z ambony w dn. 16.V 
były wyjęte z listu pasterskiego Bis- 
kupów polskich z dn. 5 marca 1926 
i odnosiły się do walki z prywatą, 
niewiarą i t. p. nie zaś jak niektórzy 
zrozumieli do walki zbrojnej. 

Ks. Rynkiewicz nawoływał do zgo- 
dy i lojalności wobec nowego rządu. 
adne protesty w kościele się nie 0- 

dezwały, a pod kościołem jedynie 
przez niezrozumienie słów księdza 
i komentowanie takowych zrobiło się 
zbiegowisko, szybko rozproszone. 

— Zielone Święta. Jutro rozpo- 
czynają się „Święta Zielone". Dorocz- 
nym zwyczajem wszystkie bramy, wy- 
stawy sklepowe, okna, frontowy ubra- 
ne będą' w zieleń. Już wczoraj po po- 
łudniu niektóre domy umajone zosta- 
ły gałązkami brzozy i sosniny. 

Na rynkach całe stosy zieleni przy- 
wiezionej przez okolicznych chłopów. 
Tworzy się odrazu pasek, tak iż za 
kilka gałązek chłopi nie wahają się 
żądać koło złotego. 

КЗ 

Ale trzeba się pocieszyč že wyda- 
tek ten zdaża się: tylko jeden: raz do 
roku... (zd) 

— Z T-wa Wioślarskiego w Wil- 
nie. Uroczyste otwarcie przystani 
T-wa Wioślarskiego w Wilnie odbę- 
dzie się w niedzielę dn. 23-go b. m. 
o godz. 12.30, na którą to uroczy- 
stość Zarząd T-wa serdecznie zapra- 
sza tych wszystkich, którym rozesła- 
ne były zaproszenia. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Nagła śmierć. W dniu 20 bm. na 
stacji Wilno w pobliżu warsztatów parowo- 
zowni zmarł nagle robotnik Wincenty And- 
ruszkiewicz,  (Sygnałowa 8), Przyczyna 
śmierci — wada Serca. 

— Samobójstwo. W dniu 20 bm. po- 
pełnił samobójstwo przez powieszenie się 
Berko Benjaminowicz w Klinice Ц. 5. В. па 
Antokolu zam. w Lidzie. 

Zwłoki zabezpieczono. 
— Podrzutek. W dniu 20 bm. został 

znaleziony podrzutek płci żeńskiej, w wieku 
około jednego m-ca przy ul. Sierakowskie- 
go. Podrzutka przesłano do przytułku Dzie- 
ciątka Jezus. › 

— Kradzieże. W dniu 22 b. m. w mie- 
szkaniu Grabowskiej Jadwigi przy ul. Ob- 
jazdowej 8—1, dokonano kradzieży garde- 
roby na ogólną sumę 1500 zł. 

W dniu 22 bm. Władysławowi Szyszce 
(Zakretowa 32), skradziono” rewolwer syst. 
Brewning i różne rzeczy na ogólną sumę 
385 złotych. 

Na prowincji. 
— Pod pociągiem. W dniu 15 bm. na 

moście kolejowym na rzece Serwecz 20- 
stat zabity przez pociąg idący z Parafjano- 
wa do Budsławia, szeregowiec Czesław 
Uszynski 1 komp. KOP. pełniący służbę na 

moście. siĘ 
— Bandytyzm. W dniu 16 b. m. 0 g. 

23 z sieni mieszkania por. Bortka, w „Sto- 
bódce, nieznany osobnik usiłował dokonać 
kradzieży roweru, lecz został spłoszony 
przez por. Bortka. 

Uciekając nieznany osobnik dał dwa 
strzały rewolw. do por. Bortka. 

W odl. 2 klm. od Słobódki tenże osob- 
nik spotkał chor. Wielepskiego, do którego 
dał również kilka strzałów rewolwerowych. 
Pościg zarządzono 

— Zabity przez konia. W dniu 17 b.m. 
przy stacji kolejowej Krėlewszczyzna, Mi- 
chał Gronkowski lat 68, Los ulicą 
usiłował zatrzymać konia biegnącego z wo- 
zem. Uderzony przez konia w głowę po- 
niósł śmierć na miejscu. 

— Znalezienie trupa. W dn. 18 b. m. 
w pobliżu kolonji Autoksna, gminy łyng- 
mianskiej, znaleziono trupa noworodka, płci 
PA, 

— Pożar lasu. W dniu 14 bm. wsku- 
tek nieostrożnego obchodzenia się z og- 
niem podczas palenia gałęzi wybuchł po- 
żar w lesie rządowym Nadlesn. Brasław- 
skiego na terenie. gm. Drujskiej, pomiędzy 
wsiami Berce, a  Gulewszczyzną. Ogień 
zniszczył 23 ha lasu sosnowego. 

— W dniu 12 bm. we wsi Pałowszczyz- 
na gm. pluskiej, spalił się dom mieszkalny 
i spichrz Benedykta Riżły. Przyczyny po- 
żaru i strat narazie nie ustalono, 

eisiu sin i DÓW 
— Pożary. W dniu 15 bm. w majątku 

Radzinki I, gm. Szarkowskiej wskutek nad- 
miernego napalenia w piecu spłonął dom 
mieszkałny, dwupiętrowy, właSność Jana 
Michała i Wacława Borowskich, Heleny 
Rapcewiczowej i Zofji Worobjowej. | 

Straty wynoszą 50.000 zł. Ofiar w ш- 
dziach nie było. Inwentarz martwy został 
uratowany. 4 

— W dniu 15 bm.wskutek wadliwego 
stanu komina spłonął dom mieszkalny .i 
stodoła z narzędziami gospodarczemi na 
szkodę Józefa Augustynowicza i Wincente. 
go Nawejcia, zam. we wsi Szumieliszki, gm. 
połanskiej. Straty wynoszą 4390 zł. Ofiar 
w ludziach nie było. ы 

— W dniu 15 bm. wskutek nieostrož- 
nego obchodzenia z ogniem w m. Duniło- 
wiczach spaliła się: stodoła Ludwiką Stan- 
kiewicza. Straty wynoszą 1760 zł. : 

  

z sądów. 
Zabił człowieka i wyszedł z sądu 

na wolność. ; 

Wczoraj Sąd Okręgowy w składzie pp. 
sędziów Owsianki, Borejki i p. sędziego 
honorowego Piłsudskiego. rozpatrywał spra- 
wę Klemensa Wejsnera, oskarżonego o za- 
bójstwo Wąsowicza, : : 

Sprawa ta należy do jednej z cieka- 
wszych. Wprawdzie: Wąsowicz, uderzony 
przez oskarżonego tępem żelazem . zmarł, 
jednak czynu „oskarżonego nie można kla- 
syfikować jako zwyczajnego zabójstwa, gdyż 
działał on w obronie syna swego, na któ- 
rego podczas wesela u Michała Kibunczysa 
rzucił się Wąsowicz, + Pozatem stwierdzone, 
iż oskarżony działał w stanie wysokiego 
podniecenia. Obrona więc miała ułatwione 
zadanie. 132 : Ž 

"Sąd po dłuższej naradzie przychylił się 
do wywodów obrony .i skazał. Wejsnera 
Klemensa na 3 miesiące więzienia, z daro- 
waniem mu kary na mocy amnestji, 

Przyznać trzeba, że wyrok ten nie był 
niespodzianką ani dla obrony, ani dla 0- 
skarżyciela publicznego, jak też. licznie 
zgromadzonej publiczności. (zd) . 1 

Sport. 
Zawody konne 3ej Samodz. Bry- 

gady Kawalerji. 

W dn. 23 i 24 b. m. na torze wyścigo- 
wym Pośpieszka tren się zawody konne, 
zorganizowane przez Klub Sportowy. 3-ciej 
Samodzielnej Brygady Kawalerji, . 

W zawodach przyjmą udział jeżdźcy ze 
wszystkich pułków brygady, a mianowicie 
z 4-go, 13-g0 i 23-go p. ułanów. ° 

Program zawodów. szeroko urozmaicony 
przewiduje biegi płaskie, konkursy. hippicz- 
Z i myśliwskie, władanie szablą i lancą z 
onia. ; wci 2 

„Naležy zaznaczyć, že Klub“ Sportowy 
3-ej Sam. Brygady oczekuje bardzo interė- 
sujących momentów z przebiegu zawodów. 
Warunki biegów — dzięki znacznym od u- 
biegłego roku postępom — będą bardziej 
obostrzone. 

Początek zawodów w pierwszym i w 
drugim dniu o godz. 2.30 popoł. " 

Dojazd do toru wyścigowego autobu- 
sami z placu Katedralnego. i 
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Przy zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim" 
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