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DZIENNI
 

i Administracji 448, Drukarni 1244. Pdres drukarni:

= _ w niedzielę od 12 —1 pp. „Dziennik Wileński” wychodzi

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
    

Ciągnienie już wkrót

JEDYNA NAJWIĘKSZE, NAJSZCZĘŚLIWSZA i NAJSTARSZA KOŁEKTURA w POLSCE

ED LJ KKZPEWSTER
WARSZAWA, Marszałkowska 146.
 

Rząd wobec kryzysu gospodarczego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Późną nocą we czwartek półurzędowa agencja

„lskra” ogłosiła komunikat, zapowiadający program rządu w walce z

kryzysem gospodarczym.
Program ten przewiduje ulgi dodatkowe dla rolnictwa oraz prze-

mysłu i handlu. S
Ponadto rząd zamierza zasilić rolnictwo kredytem, a dla prze-

mysłu i handlu przeznaczyć 50 miljonów złotych kredytów lombar-

dowych.
Na realizację programu inwestycyjno-budowlanego

uruchomić sumę 400 miljonów zł., nie licząc 75 miljonów zł.,
„znaczonych na budownictwo mieszkaniowe.

rząd chce
prze-

> Wobec zmniejszonych zdolności podatkowych, społeczeństwa,
rząd postanowił przy wykonywaniu budżetu dążyć do jego kom-
presji.

Także sposób walki z kryzysem gospo-
darczym.

| (Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W ministerstwie przemysłu i handlu istnieje

tendencja utworzenia drugiego sekretarjatu wyłącznie dla spraw
administracyjnych.

| P. min. przemysłu i handlu wyjeżdża na
| urlop odpoczynkowy.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Minister Przemysłu i Handlu Kwiatkowski
jeżdża do Jugosławji na urlop miesięczny.

BB. wycofuje swą listę przy wyborach w
: Łucku.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Z Łucka donoszą, że BB. przy ponownych wy-
borach w tym okręgu cofnie swą listę, na której stoją: Janusz Ra-
dziwiłł i Wiślicki.

Fakt ten świadczy albo o zapowiedzi szybkich, nowych wybo-

rów, albo też o przeświadczeniu niemożności zdobycia mandatów:

Sprawy konkordatu.
Į (Telefonem od wlasnego korespondenta).

WARSZAWA. Toczą się rokowania między rządem a episko-
|  patem w sprawie wykonania konkordatu.

W rozmowach biorą udział ks. ks. biskupi: łomżyński—Łukom-
ski, podlaski—Przeździecki i wołyński—Szelążek.

Rozmowy noszą charakter przedwstępny.

Traktat handlowy z Hiszpanią.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wice Minister przemysłu i handlu
jedzie do Hiszpanji w sprawie traktatu handlowego.

Odwołanie posła.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Poseł polski p. Hempel w Teheranie po trzech-
letniej służbie odwołany został do centrali.

Umowa handlowa polsko-grecka.
WARSZAWA, 10.4. (Pat.) Dziś

© godz. l-ej odbyło się w Mini-
sterstwie praw Zagranicznych
podpisanie umowy handlowej
polsko-greckiej. (Umowa obejmuje
szereg ważnych postanowień w
dziedzinie wymiany towarów obu

Odwołanie wystawy sztuki polskiej
w Berlinie.

Nowy front niemiecki.

BERLIN, 104. (Pat.) Odwoła-
nie wystawy sztuki polskiej w
Berlinie odbiło się żywem echem
na łamach prasy niemieckiej.
Sprawie tej poświęca dłuższy ko-
mentarz najpoważniejszy dziennik

wy-

 
p. Doleżal

krajów i zawiera wiele zniżek dla
producentów Grecji oraz Polski
nadto klauzulę, dotyczącą osób
cywilnych oraz klauzulę nawiga-
cyjną. (lmowa oparta jest na za-
sadzie klauzuli _ największego
uprzywilejowania.

następnie jednak oświadczył, iż
ze względu na zmianę gabinetu
w Niemczech zmuszony jest od-
stąpić od swego zamiaru. Być
może — zaznacza „Frankfurter
Ztg.'—że strona polska przywią-
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demokratyczny „Frankfurter Ztą.",
podkreślając, że objęcie protek-
toratu nad wystawą niemiecką
przez polskiego ministra spraw
zagranicznych Zaleskiego, było
aktem uprzejmości wobec arty-
stów niemieckich.

Z pewną satysfakcją — zazna-
Cza „Fark,urter Ztg.* — podkre-
šliė należy, że nawet ze strony
najbardziej zawziętych polskich
germanofobów ministrowi pol-
skiemu nieczyniono z tego powo-
du żadnego zarzutu. Zwrócenie
się więc do min. Curtiusa z pro-
śbą o objęcie protektoratu nad
wystawą polską w Berlinie bylo-
by czemś samo przez się zrozu-
miałem.

Prawda, że min. Curtius zgo-
dzić się miał na to zaproszenie,

zywała zbyt wielką wagę do pro-
tektoratu „min. Curtiusa, niemniej
jednak zrozumiałe jest niezado-
wolenie Polski, iż uprzejmość pol-
ska nie spotkała się z wzajem-
nością ze strony niemieckiej.
_ Dzięki temu właśnie sprawa
ta, sama przez się apolityczna,
nabrała charakteru politycznego,
której wpływ musi się zaznaczyć
w kierunku wręcz przeciwnym
do tej linji, po jakiej dotychczas
posuwała się polityka min. Cur-
tiusa przy zawieraniu układu li-
kwidacyjnego i traktatu handlo-
wego z Polską. Socjalistyczny
„Vorwaerts" podkreśla, iż postę-
powanie min. Curtiusa sprzeczne
jest z tem, co oświadczył kan-
clerz Bruening w deklaracji pro-
gramowej, iż polityka zagraniczna
Rzeszy pozostanie bez zmiany.

Za

codziennie,

N i S-ka
WILNO, Wielka 44.
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niem miejsca o 26 proc. drožej.

za granice 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4zł., z odnoszeniem I przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 8%,

6GLOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 iam 85 gr., w tekście 48 gr., za
tekstem 10 łam. 13 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc. drożej,
zagraniczne o 56 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
terminowe umieszczenie oałoszeń. Kento czekowe w P. K. O. 52 80187.

Główniejsze wygrane.
WARSZAWA, 104. (Pat). W

30-tym dniu ciągnienia 5-tej klasy
20:tej Polskiej Państwowej Loterji
Klasowej główniejsze wygrane
padły na numery: 15 tys. zł.i
premja 250 tys. zł. — Nr. 11.415,
15tys. — 52.433, 10 tys.—143 497,
5 tys. — 6.283.
EESWRDERATY RORORIEDA

Popierajcie Poiską
Macierz Szkolną

Wiieńska 15—5.

Fiasko Konferencji morskiej.
LONDYN, 10.4. (Pat). Konfe-

rencję morską można właściwie
uważać za skończoną. W ostat-
niej chwili formula interpretacji
art. 16 paktu Ligi Narodów zo-
stała zarzucona wobec nieustęp-

liwości Włoch, których stanowisko
uniemożliwiło Francji uczynienie
żądanej redukcji "50 tys. tonn.
Obecnie ma. zostać zawarte po-
rozumienie 5-ciu mocarstw w

sprawach technicznych, zawiera-
jące klauzulę ograniczenia cyfro-
wego tonażu trzech mocarstw
Klauzula obowiązywać będzie
tylko Anglję, Amerykę i Japonię.
Porozumienie techniczne obowią-
zywać będzie 5 mocarstw. Pozo-
stawiona zostanie możność przy-
stąpienia Francji i Włoch do
układu z chwilą dojścia do poro-
zumienia.

Akcja pacyfistyczna.
PARYZ, 10.4. (Pat.) Prasa po-

daje wiadomość o zamierzonej
w sierpniu wycieczce na pola
bitew z czasów wielkiej wojny
10 tysięcy byłych kombatantów
niemieckich, którzy wraz z dele-
gacją byłych kombatantów fran-
cuskich przybędą do Verdun,

Wypadki
BOMBAJ, 10.4. (Pat.) Policja

dokonała rewizji w siedzibie kon-
gresu narodowego,  przyczem

Arras i do Chemin des Dames,
jak również i do innych miejsco-
wości, gdzie toczyły się krwawe
walki. Byli kombatanci mają zło-
żyć uroczystą przysięgę, iż doło-
żą wszelkich starań, aby sam
wyraz „wojna” został wykreślony
z ludzkich pojęć.

w indjach.
aresztowała sekretarza kongresu
oraz komendanta milicji naro-
dowej.

Ż prasy.
0 reformę Konstytucji.
„Gazeta Warszawska” zasta-

nawia się, dla czego to sfery rzą-
dowe, wespół z BB, które do
niedawna uważały reformę kon-
stytucji za najpilniejszą sprawę,
nagle zamilkły. Nawet sam p.
Sławek, który kilka miesięcy te-
mu, jako prezes klubu BB groził
każdemu, ktoby się sprzeciwił
jego projektowi  „polamaniem
kości”, dziś, jako premjer, zacho-
wuje pod tym względem upor-
czywe milczenie.

„Jakie przyczyny wpłynęły na ostu-
dzenie zapału obozu rządowego do
sprawy Konstytucji? Coś tam zaszło —
ito bardzo nagle. Wszakci jeszcze nie
tak dawno p. Bartel zdeklarował imie-
niem rządu znanych 6 punktów, z któ-
rych z biedą można było skonstruować
jakieś stanowisko rządu. Tenże p. Bartel
miał nawet zamiar posunąć się dalej
i z roli obserwatora przejść do roli kie-
rowniczej w pracach rewizyjnych.

Kto wie, czy ten właśnie zamiar
nie przyśpieszył wyjazdu p. Bartla na
wywczasy? Albowiem sądząc z tego,
że ani p. Szymański, ani p. Jan Pił-
sudski, ani wreszcie taki zażarty refor-
mator, jakim do niedawna był p. Sła-
wek, nic o Konstytucji nie chcieli i nie
chcą mówić, — należy przypuścić, że
czynnik decydujący zmienił plany w tej
sprawie. Podobno projekt B. B. jest już
zupełnie nieaktualny, a w największej
Ay rodzi się gdzieś nowy ustrój,
jakiego jeszcze świat i Korona pol-
ska nie widziała”.

Czyżby zmiana rządu?
„Polonia“ donosi, jakoby rząd

p. Sławka miał za parę dni ustą-
pić, poczem nastąpi sensacyjna
zmiana.

„Mianowicie mają wejść rzekomo
do rządu konserwatyści sanacyjni z ks.
Januszem Radziwiłłem na czele i to
z zamiarem obdarzenia Polski nową
Konstytucją. Pogłoska ta wygląda jak
jakiś spóźniony żart prima aprilisowy
i notujemy ją jedynie z obowiązku
dziennikarskiego. Zresztą atmosfera ta-
jermniczości najlepiej sprzyja niespo-
dziankom“.

(Program lewicy.
Socjaliści, których pomocy

właściwie zawdzięcza sanacja po-
wodzenie zamachu majowego,
w końcu zda się przejrzeli, bodaj
na jedno oko i stwierdzili zupeł-
ną bezprogramowość, panującego
dziś systemu.

Otu co pisze „Robotnik“:
Dyktatura przeżywa z reguły tylko

dwa biegunowo przeciwstawne okresy:
albo „burzę*, albo „ciszę przed burzą*;
nie stać jej na konsekwentną pracę po-
zytywną.

Osobliwa forma dyktatury polskiej,
dyktatury p marsz. Piłsud-„ukrytej“
skiego, seai — również logicznie—
stan zupełnie swoisty, całkiem oso-
bliwy.

Od czterech lat my — wszyscy ra-
zem wzięci—dreptamy w miejscu. Któ-
reż wielkie zagadnienie zostało rozwią-
zane? Kontrola nad produkcją? organi-
zacja nowoczesna produkcji przemy-
słowej? reforma rolna? reforma syste-
mu podatkowego? sprawa narodowoś-
ciowa?

Kto w Polsce zdoła przyjść i po-
wiedzieć: taki oto, a nie inny, jest pro-
gram państwowy „pomajowego* syste-
mu rządzenia; to a to chcemy zrobić;
tego a tego robić nie chcemy. Kto tak
powiedzieć potrafi? P. 5ławek? P. Mo-
raczewski? Ks. Radziwiłł? Sam p. marsz.
Piłsudski? Z jego ust słyszeliśmy dotąd
tylko obelgi i żądanie, by usunięto kon-
trolę Sejmu nad Rządem i nad gospo-
darką budżetową.

Skoro nas tedy pytają: czem pra:
gniemy zastąpić dyktaturę „ukrytą“ p.
marsz. Piłsudskiego, odpowiadamy krót-
ko: pragniemy zastąpić zachodnio-euro-
pejskiemi formami życia i walki, pra-
gniemy zastąpić demokracją stan „dre-
ptania w miejscu*, okraszonego wzbię-
rającą falą nienawiści, sprawą Czecho-
wicza, orzeczeniami Sądu Najwyższego
o nadużyciach wyborczych, procesami

* Krawczyków i... beznadziejną nędzą
mas.

„Robotnik* precyzuje w dal-
szym ciągu w ten sposób pro-
gram swego stronnictwa, oraz
metody, jakiemi zamierza posłu-
giwać się:

Socjaliści polscy rozumieją dosko-
nale, że upadek systemu dyktatury p.
marsz. Piłsudskiego nie będzie ozna-
czał niezwłocznej realizacji całkowitego
integrnlnego programu socjalistycznego.
Równie dobrze rozumieją to sa'mo lu-
dzie, stojący na stanowisku, obcym So-
cjalizmowi. Polska polityka państwowa
będzie musiała — na wzór polityki pań-
stwowej Francji, Niemiec, Wielkiej Bry-
tanji, Belgji, Czechosłowacji i t.d., it d.
— kroczyć po linji, wyrażającej granicę
wpływów i ustępstw wzajemnych, zwy-
cięstw stosunkowych i porażek stosun-
kowych tych klas społecznych i obozów
politycznych, na które dzieli się społe-
czeństwo polskie.
w warunkach demokracji poli-

tycznej i panowania Prawa suma
wpływu obozu socjalistycznego na poli-
tykę państwową hędzie zależała od su-
my jego zorganizowania, od poziomu
jego świadomości.

To samo dotyczy miej więcej każ-
dego innego stronnictwa, każdej innej
klasy społecznej, reprezentującej rze-
czywistą siłę w kraju; szczegóły zmie-
niać się mogą według zdolności, właści-
wością umysłu i charakteru poszczegól-
nych przywódców; istota pozostanie bez
zmiany, dopóki trwa dzisiejszy okres w
dziejach Europy nowoczesnej, dopóki nie
nastąpi przesunięcie wyrażne na rzecz
jednej strony.

Więc tylko „w warunkach de-
mokracji politycznej i panowania
prawa* zamierzają socjąliści dą-
żyć do urzeczywistnienia swego
programu. Bardzo pięknie, szko-
da tylko, że tak nie myśleli przed
czterema laty, kiedy przemocą
dokonany został przewrót, który
dziś im samym stanął kością w
gardle.

Każda wina mści się wcześniej
lub później. W danym wypadku
nie tak długo musieliśmy na to
czekać.

Nieco humoru.
W Warszawie kursują następu-

jące, aktualne dowcipy:

ARESZTOWANIE KRYZYSA.
Po onegdajszem posiedzeniu

rady ministrów premjer Sławek,
oraz minister spraw wojskowych,

wysłuchawszy relacji o położeniu
gospodarczem kraju, wezwali do
siebie głównego komendanta po-
licjj państwowej, pułk. Jagrym-
Maleszewskiego i polecili mu na-
tychmiast zaaresztować niejakiego
Kryzysa Gospodarczego.

Cod Te W porząii
tych dniach członkowie

Zw. Ziemian otrzymali z Rady
Wojew. Kresowych Zw. Ziemian
okólnik Nr. 19 z dn. 21.III 1930 r.
Z. 187 treści następującej:

„Ochrona drobnych dzierżaw-
ców.  Niniejszem uprzedzamy
wszystkich właścicieli ziemskich,
by absolutnie nikomu nie wy-
dzierżawiali lub nie oddawali z
części czy też połownikom ani
łąk, ani ziemi ornej, zarówno jak
i póli lasów na wypasy, gdyż
uchwałą Sejmu została przyjęta
Ustawa o dzierżawcach do 7 ha,
na mocy który każdy taki ko-
szący, siejący lub pasący zy-
skuje prawo własności do da-

nego gruntu z prawem wybo-
ru, na całem terytorium właści-
ciela, parceli w rozmiarach po-
przednio używanej. Ustawa ta
jeszcze przez Senat nie przeszła
i należy mieć nadzieję, że tak
horendalny projekt nie uzyska
ostatecznych sankcji prawnych,
jednak należy przedsięwziąć już
obecnie środki ostrożności prze-
ciw możliwości zrujnowenia wła-

 

sności ziemskiej ustawą, która
dzięki pozornie nieznacznej wa-
dze, może przejść niepostrzeże-
nie, jak powiadają, że tak prze-
szła w Sejmie.

Uważamy za słuszne zwrócić
już teraz uwagę na niebezpie-
czeństwo, gdyż  zbliżająca się
wiosna może spowodować zawie-
ranie już obecnie groźnych w
swych następstwach umów*.

Złowrogi ten okólnik otrzymali
rolnicy, należący do dużej i śred-
niej własności, członkowie Zw.
Ziemian. Wiadomo powszechnie,
że na Kresach gospodarka z po-
łownikami czyli t. zw. zapaszni-
kami jest bardzo rozpowszech-
niona, że conajmniej 90 proc.
dworów i dworków oddaje wło-
ścianom łąki na części, zaś lasy
i poręby leśne sąsiednim wsiom
na pastwisko.

l oto w chwili, gdy praca w
polu lada dzień się zacznie, gdy
każdy umówił już sobie zapaszni-
ków, przychodzi taki  okólnik.
Ratunku! Toć osiwieć można z
rozpaczy. Rada Wojew. Zw. Zie-
mian jest instytucją na tyle po-
ważną, że wątpić o prawdziwości
podanej wiadomości nie można.
A jednak—jednak coś czy ktoś
jest tutaj nie w porządku.

Z okólnika wynika, że Sejm
uchwalił ustawę „pozornie nie-
znacznej wagi", która koliduje
z całym porządkiem prawnym
Państwa Polskiego, jest sprzeczna
z prawem cywilnem, z ustawą
hipoteczną i z zasadami prawne-
mi, pozatem obala własność in-
dywidualną, uznaną przez Kon-
stytucję jako prawo .zasadnicze.
Drobnostka! Jednak prasa milczy
o tem, a parlament może prze-
oczyć te drobne szczegóły!

Jeżeli słowa okólnika, w bar-
dzo kategorycznej formie zreda-
gowanego, są z ustawą zgodne,
a nie stanowią wolnej improwi-
zacji autora, to ustawa powyższa
wprowadza zastępujące inowacje:

1 Instytucję momentalego za-
siedzenia beż wymogów upływu
czasu, prawnego tytułu, dobrej wia-

. ryiposiadania, a opartą na umowie
o najmie! Przykład: oddaję kawa-
łek łąki włościaninowi na części,

to znaczy, że on mi jąkosi, zbie-
ra i zwozi siano, a za to dostaje
wynagrodzenie w naturze, otrzy-
mując umówioną część zebrane-
go siana. Z okólnika wypływa, że
„taki koszący zyskuje prawo włas-
ności do danego gruntu, a więc
momentalnie i bez zastrzeżeń,
ipso iure, z prawem wyboru rów-

noważnego kawałka gruntu na
całem mojem terytorjum! Słowa
okólnika są jednoznaczne i jeszcze:
„ustawa, na mocy której i t. p.*

2. Ustawa o dzierżawcach do
7 ha — tak brzmi tytuł ustawy.
Tymczasem podciąga się pod nią
połowników, koszących na części
i pasących. Żaden adwokat ani
wręcz sofista nie zdoła sędziemu
udowodnić, że są to dzierżawcy.
Jednak okólnik jest tak zredago:
wany, że jakoby ustawa zawie-
ra taką interpretację. (lwierzyć
trudno.

3. A co będzie z hipoteką?
Cóż poczną działający w zaufa-
niu do ksiąg hipotecznych, gdy
ktoś, co dany majątek nabył, za-
stał tam zapaszników lub pasą-
cych bydło w lesie? Biadal

4. A co poczną nieszczęsne
Urzędy Ziemskiel Nikt juž ich o
zezwolenie na przeniesienie pra-
wa wlasnošci nie spyta,a wežmie
od kupca pieniądze z góry i
pozwoli mu popaść bydło na
sprzedanej parceli. Cieszcie się
bracia nadzieją, będziemy sprze-
dawać ziemię, komu chcemy, a
Urzędy Ziemskie będą gryźć paz-
nokcie. Doskonale!

Sądzę, że garść tych uwag
wystarczy. Lecz zapytać należy,
czy Rada Wojew. Związku Zie-
mian, wysyłając podobnie zreda-
gowany okólnik, zastanowiła się
nad temi rzeczami? | czy zasta-
nowi się nad tem przeciętny zie-
mianin, który ów okólnik otrzy-
mał i, nie orjentując się w za-
gadnieniach prawnych, w panicz-
nym strachu włosy wyrywa i czu-
je się żebrakiem, z ojcowizny
wyzutym.

Jeden skutek tego okólnika
jest pewny: oto mocno przetrze-
bione szeregi wyznawców mar-
szałka Piłsudskiego wśród ziemian
zostaną wzmocnione nową becz-
ką cementu jadu i nienawiści do

Sejmu.
Czy zastanowiąsię jednak oni,

że właśnie marszałkowi Piłsud-
skiemu zawdzięczamy dziś więk-
szość lewicową w parlamencie,
gdyż mocno się przyczynił rząd
pomajowy w czasie wyborów, do
rozgromienia prawicy narodowej.

Wierzyć się nie chce po prze-
czytaniu okólnika Rady Wojew.
Zw. Ziemian, by instytucja ta nie
zdawała sobie sprawy z jego wa-
gi. | nie chcemy  przypuścić na-
wet, by, redagując go w ten spo-
sób, pragnęła uczynić próbę pro-
pagandy politycznej. Ziemianie,
którzy nie wpłacali do Związku
Ziemian składki na propagandę
jedynki (BB), która głosowała w
Sejmie za tą ustawą, czekają wy-
jaśnień. Konrad Zor.

Z całej Polski.
30 tysięcy robotników ko-

lejowych bez pracy.

WARSZAWA, (Telef. wł.) W
ciągu ostatnich 4 miesięcy ko-
leje państwowe zwolniły 30.379
pracowników dziennie płatnych.

Rekordowy wzrost ilości
bankructw. -

W okręgu łódzkim było w ca-
łymgroku 1928—98 sądowych nad-
zorów i upadłości, w całym roku
1929-tym — 328, w styczniu roku
1930—100 i w lutym b. r. 100.
 

 

Nomanika! Stronnictwa, iarońowegi.
W piątek dnia 11 kwietnia odbędzie się zebranie dzielnicowe

Stronnictwa Narodowego Koła „Zwierzyniec" w sali przy ul. Orzesz-

kowej Nr. 11, o godzinie 7 wieczorem.

Obecność członków obowiązkowa.

Zarząd Stronnictwa Narodowego zawiadamia p. p. człon-

ków, że są do wydzierżawienia podmiejskie działki (ogródki)

warzywne po 400 mtr.. Członkowie pragnący takie działki

wydzierżawić proszeni są Oo zgłoszenie się do Sekretarjatu

w godzinach od 11 do 3 ł od 7 do 8 wiecz.
 

== „Najlepiej oszczędza ten, kto kupuje EK
= dobry krajowy towar i nie przepłaca". —

= Polska Składnica Galanteryjna =
= WYTWÓRNIA POŃCZOCH, SKARPETEK I RĘKAWICZEK Z
= FRANCISZEK FRLICZKA =
= Wilno, ul. Zamkowa 9, róg Skopówki. — Telefon 6—46. =
zz Najtańsze źródło kupnanici, pończoch skarpetek i bielizny. =



 

Ma lemt wyborów.
Mówi się dzisiaj wiele o wy-

borach. O nowych wyborach do

sejmu. Niewielu jednak, którzy o
tem mówią—pragną ich szczerze.

Mówi i opozycja, mówi i sanacja.

Zdaje się jednak, żei stądi stam-

tąd padają jedynie groźby. Raczej

są to głosy obopólnego wzajem-

nego zastraszenia. Jedynie szcze-

rze kwestję stawia jeden obóz:

obóz narodowy, który świadom

jest doniosłości wyborów, który

jednak równocześnie świadom

jest swej siły i oparcia w społe-

czeństwie, świadom jest swej do-

niosłej roli i odpowiedzialności,

jaka na nim spoczywa—bez wzglę-

du na to, czy będą wybory lub

też jaki ich będzie rezultat.

Tak jak niezrozumiałe było dla

innych ugrupowań stanowisko

obozu narodowego przy wyborach

r. 1928-ego, zdającego sobie zna-

komicie sprawę*ż tego, że będzie

odgrywał rolę sumienia narodo-

wego w tym ciężkim okresie na-

szych dziejów—niezależnie od te-

go, czy będzie dysponował kilku-

dziesięciu posłami czy też kiiku-

nastu. Oczywiście byłoby lepiej

w interesie sprawy publicznej, by

siła liczebna przedstawicieli obo-

zu narodowego w parlamencie

była większą, najlepiej byłoby,

by ich przedstawiciele mogli sa-

mi stanowić większość; o ile zaś

tego niema, jest rzeczą podsta-

wową kierunek i taktyka, działal-

ność sama przedstawicielstwa obo-

zu narodowego i ona posiada

większe znaczenie, aniżeli liczeb-

ność klubu. Obóz narodowy nie

zginie wskutek jednej porażki

" wyborczej, tak jak to było w ro-
ku 1928-ym. Owszem, siły jego

wybitnie wzrozły, linja zasadnicza

się wyprostowała, uwydatniła ja-

skrawiej, a w konsekwencji ideo-

logia, jaką Klub Narodowy na
terenie parlamentarnym reprezen-

tował—dominowała ponad życiem

innych klubów i nadawała wy-

tyczną całemu sejmowi. Będzie-

my mieli sposobność tezę tę udo-
kumentować.

Szczerze też dzisiaj obóz na-

rodowy mówi: my chcemy wy-
borów. Bo wierzy nieodpornie w

siły wewnętrzne narodu i świadom

jest, że nowe wybory, uczciwie

przeprowadzone mogą mu dać

tylko duże zwycięstwo.,

Czy sanacja pragnie wyborów?

Wprawdzie się o nich mówi,

dyskutuje, o nich pisze, ba na-

wet: ustala ich terminy!

O ile to wszystko jest szczere,

nie chciejmy w to wszystko wni-

kać.

Po raz pierwszy hasło wybo-

rów ponownych podniósł marsza-

łek Daszyński w rozmowie z p.

Prezydentem dn. 3 listopada. Mó-

wiło się o tem nieraz, dopiero

p. Jan Piłsudski prowadząc roz-

mowy z posłami, rzucił jawnie tę

ideę. O niej mówił już otwarcie

premjer Sławek. Co więcej: za-
powiedział nawet, że wątpi, by

sejm obecny jeszcze kiedykol-

wiek zabierał głos, nawoływał do

organizowania przyszłości.

Po takich zapowiedziach wszyst-

ko ucichło w rozmowach oficjal-

nych kierowników. Nie ucichło

jednak wewnątrz.

Inicjatywa tu spoczywa w rę-

ku sanacji. Sytuacja jest bardzo
jasna i bardzo prosta:

Przeżywamy obecnie okres wy-

wiadowczy, okres informowania

się, okres orjentowania się w na-

strojach społeczeństwa. Od  ze-

branych informacji zależy, czy i

kiedy odbędą się nowe wybory!
Na okres orjentacyjny przezna-

czony jest miesiąc kwiecień. |
To jest istota rzeczy.

Za pośrednictwem czynników
urzędowych oraz przy pomocy

posłów BB. postanowiono zorjen-

tować się w nastrojach spole-

czeństwa. W biurze centralnem

organizacji stronnictwa BB., na

którego czele dzisiaj stanął b.

premjer Switalski, podjęto bardzo

intensywną pracę około zebrania

wszelkich informacji orjentacyj-

nych. Do tego będą dołączone

informacje oficjalne czynników

urzędowych, wojewodów i szefów

bezpieczeństwa. Na ich podsta-
wie będzie można dopiero sobie

wytworzyć obraz i rozstrzygnąć

kwestje.

Dlatego też należy się liczyć

z tem, iż w początkach maja

będą musiały w kierowniczych

kołach BB. zapaść jakieś decyzje

wewnętrzne.

 

ROMAN DMOWSKI.

Sprawy rosylskie.
NADZIEJE NIEMIECKIE.

Heroiczne plany akcji przeciw
Rosji przy użyciuza narzędzie Polski
nigdzie nie budzą takiego entu-
zjazmu, jak w Niemczech.

Spokój na Wschodzie to utrzy-
mywanie wschodnich planów nie-
mieckich w martwym punkcie.
Tych zaś planów Niemcy mają
niemało.

Pierwszy z nich to powrót do
bezpośredniej granicy lądowej z
Rosją przez zbudowanie sobie
nadbaltyckiego korytarza. Byle
tylko odebrać Polsce Pomorze,
gdy się posiada Prusy Wschodnie,
to już pozostanie właściwie jedno
tylko ogniwo, Litwa Kowieńska;
z tą zaś wielkich trudności nie
będzie.

Nie mają Niemcy wątpliwości,
że jako bezpośredni zachodni są-
siad Rosji, wezmą w swe ręce jej
eksploatację, zapanują prawie nie-
podzielnie na jej rynkach, a jed-
nocześnie przywrócą swój wpływ
polityczny na nią z ubiegłych
"czasów.

Pozbawienie Polski węgla przez
zagarnięcie ponowne Sląska na-
zawsze jej uniemożliwi próby
jakiegokolwiek współzawodnicze-
nia z Niemcami. To zaś niezawo-
dnie da się załatwić jednocześnie
z odcięciem Polski do Bałtyku.

Zyje obok tego i ożywił się
na tle propagowanej akcji anty-
rosyjskiej wielki plan, który znaj-
dował wyraz w podziemnej akcji,
prowadzonej z Berlina na kilka-
naście już lat przed wojną świa-
tową, i który w tak jaskrawej,
tak karykaturalnej postaci wystą-
pił na światło dzienne podczas
wojny, w osławionym Pokoju
Brzeskim: oderwać (lkrainę w naj-
szerszem tego słowa znaczeniu
od Rosji, zmusić następnie Polskę
do zrzeczenia się na jej rzecz
ziem z ludnością języka ruskie-
go—co przecie stałoby się nieu-
niknionem — i tę (krainę zrobić
w takiej czy innej postaci swoim
protektoratem, tak jak dzisiaj
daje się protekcję wszelkim ro-
botom ukraińskim.

Co za kolosalny interes! Rosja
przepołowiona, odcięta od Morza
Czarnego, pazbawiona najurodzaj-
niejszych ziem, węgla, żelaza, na-
turalnie i nafty, a+ tem samem
staba, skazana na gospodarczą i
polityczną niewolę u Niemiec;
Polska, okrojona na północnym
zachodzie i na południowym
wschodzie, odcięta od Bałtyku i
pozbawiona węgla, leżąca mię-
dzy otaczającemi ją półkolem
Niemcami a ukraińską sferą
wpływu czy panowania niemiec-
kiego, zamieniona tem samem w
faktyczną, prowincję niemiecką.
Można dużo poświęcić, żeby taki
plan zrealizować... Że zaś Niem-
cy nauczyli się wierzyć w bez-
graniczną głupotę Polaków, a li-
czą też i na podłość niektórych,
są więc przekonani, że znajdą się
u nas tacy, którzy im do osiąg-
nięcia tego celu pomogą.

Według wszelkich danych,
Niemcy nie są jednolici w poję-
ciu sposobu działania na wypa-
dek, gdyby Polska dała się po-
ciągnąć do akcji zbrojnej prze-
ciw Rosji.

Jedni woleliby wprost skorzy-
stać z zaangażowania się Polski
na Wschodzie i zająć Pomorze,
Sląsk, bodaj nawet Poznańskie.
Tem semem pomogliby Sowie-
tom do pobicia Polski i mieliby
widoki na wspólne z niemi ure-
gulowanie przyszłości tego nie-
dogodnego państwa

Innych myśl idzie w całkiem
przeciwnym kierunku. Gotowi są
wystąpić, jako czynny sprzymie-
rzeniec Polski przeciw Rosji, dać

swego żołnierza regularnego czy
ochotniczego, dać materjał wo-
jenny, nawet wzmocnić sztab
polski swemi fachowemi siłami,
a nawet może dać wodza naczel-
nego. O tem wszystkiem się
mówi...

Naturalnie, za tę ofiarę mu-
sialyby być wynagrodzone ure-
gulowaniem granicy z Polską w
myśl aż nadto dobrze znanych
ich żądań. Ponieważ wśród finan-
sjery międzynarodowej są silne
żywioły, sympatyzujące z tą re-
gulacją, nie wątpią, że Polska
musiałaby się na nią zgodzić i
dobrowolnie  odstąpilaby. prze-
dewszystkiem Pomorze, tembar-
dziej, że możnaby jej przyznać
wolny port w Gdańsku, czywnie-
mieckiej już wtedy Gdyni, a w razie
zwycięstwa nad Rosją dać jej
znaczne kompensaty na Wscho-
dzie, w nadziei, ma się rozumieć,
że się. niemi udławi.

Takie stanowisko w wojnie
miałoby dla Niemiec tę wyższość,
że dawałoby widoki na załatwie-
nie kwestji ukraińskiej w myśl
ich pragnień, na razie może czę-
ściowe, z tą wszakże pewnością,
że później się łatwo rzecz do
końca doprowadzi. Tem większa
byłaby ta „łatwość przygotowania
na bliską przyszłość wielkiej (I-
krainy, im bardziej Polska poła-
komiłaby się dziś na ziemie
wschodnie.

Ten plan działania robi się
bodaj bardzo popularny wśród
naszych współwyznawców kato-
lickich w Niemczech. Dlatego to
w szeregach centrum niemieckie-
go rozwija się dziś tak gorąca
przeciw Sowietom, na tle sprawy
prześladowania religijnego w Ro-
sji, propaganda Katolicy niemieccy
nieraz już dowiedli, że umieją
się posługiwać hasłami religijnemi
dla bardzo praktycznych celów.

Nie mają oni bodaj najmniej-
szej wątpliwości, że współdziałanie
niemiecko-polskie przeciw Sowie-
tom da im przedewszystkiem Po-
morze i Śląsk polski i widzą już
nowy traktat polsko-niemiecki,
którym Polska te ziemie dobro-
wolnie Niemcom odstępuje.

Niemcy są wogóle złymi psy-
chologami. Będąc bezpośrednimi
sąsiadami Polski, nie znają jednak
polskiego sposobu myślenia i nie
rozumieją polskiego charakteru
Wiedzą z przeszłości ostatnich
stuleci, że Polacy nie umieli roz:
różniać pomiędzy wartością po-
szczególnych ziem dla państwa
i jego przyszłości; nie wiedzą
wszakże, że dla całego dzisiej-
szego pokolenia Pomorze jest
najcenniejszą ziemią naszego ob-
szaru państwowego, której utrata
równałaby się utracie faktycznej
niezawisłości państwowej. Wiedzą,
że Polacy są narodem biernym,
który umie przez długi czas po-
zwalać sobie ciosać kołki na gło-
wie; ale nie wiedzą, że dotknięty
do żywego lub poważnie zagro-
żony, naród ten umie się zdobyć
na wybuchy niemałej energji. Nie
wiedzą też, że gdyby się zna-
lazł w Polsce polityk, któryby w
jakichkolwiek okolicznościach
chciał traktować o ustąpieniu Po-
morza, dostałby kulę w łeb, jak
amen w pacierzu. 4
Podobnieby skończył każdy, któ-

ryby idąc wbrew woli narodu, na ja-
kiejkolwiek drodze wystawił Pol-
skę na zmarnowanie tego, co po
wojnie światowej odzyskała.

O tem powinni pamiętać nie-
tylko Niemcy, ale wszyscy ci, co
rozprawiają o regulowaniu grani-
cy polsko-niemieckiej w duchu
pragnień niemieckich.

Zniszczenie szkolnictwa polskiego w Wił-
komierzu. |

W Wiłkomierzu odbyło się
walne zgomadzenie członków T-wa
„Oświata”. Sprawozdanie z dżia-
łalności towarzystwa przedstawiło
katastrofalny stan szkolnictwa pol-
skiego. >

„Dzień Kowieński* nazywa sy-
tuację wręcz tragiczną. Na sku-
tek zarządenia władz litewskich
liczba szkół polskich spadła z 22
do 3. Spadek ilości uczni wynosi
z 1092 na 80.

Litwini nie tylko zamknęli
szkoły polskie lecz również po-
bili towarzystwo odmawiając po-

Na razie zdaje się wszystko

zapowiadać, że istotnie idziemy

ku wyborom. Probierzem nastro-

jów mają być wybory do rad

miejskich, między innemi w War-

szawie i Wilnie. Dlatego trzeba i

z drugiej strony odpowiedniej

czujności.

W kołach sanacyjnych opo-

wiadają, że decyzja o wyborach

zależy od opozycji. Jeżeli opo-

zycja zażąda po świętach zwoła-

nia nadzwyczajnej sesji sejmo-

wej, rząd odpowie jej — rozwią-

zaniem sejmu. Czy tak jest istot-

nie, należy wątpić. Raczej wynosi

zwoleń na zebrania, przedstawie-
nia, a nawet zabawy. „Dzień Ko-
wieński pisze:g
„Może po raz pierwszy od cza-

su powstania naszych towarzystw
oświatowych świadomość  kata-
strofalnej sytuacji kulturalno-oświa-
towej plastycznie unaoczniła się
wszystkim”.

Cóż na to zdołają powiedzieć
litwini wileńscy którzy po slo-
mianym- ogniu retorsji znowu ko-
rzystają z pełniswobód szkolnych
w Polsce?

się wrażenie, że postanowienia

stanowcze w rządzie nie zapadły.

a niema też jeszcze ostatecznej

pewności, by sesji nadzwyczajnej

nie zwołać dla np. ratyfikacji

traktatów międzynarodowych. Jest

ona więcej niż wątpliwa, lecz nie

jest przesądzona w sensie nega-

tywnym.

Reasumujemy:  sanacja nie

wie, co ma zdecydować. Okres

kwietniowy przeznaczony jest na

zorjentowanie się w nastrojach

społecznych. Potem dopiero na-

stąpią postanowienia.

Dlaczego omija nas kapitał zagraniczny?
Co na ten temat mówi finansista belgijski?

Dlaczego dopływ zagranicz:
nych kredytów do Polski jest tak
skąpy i dlaczego także inwesto-
wanie kapitału zagranicznego w
przedsiębiorstwach premysłowych
w Polsce odbywa się w nader
ciasnych granicach na py'
tania te, tak dziś aktualne, znaj-
dujemy odpowiedź w opinji, jaką .
wygłosił p. Louis Frere, wybitny
finansista belgijski, zainteresowany
w wielu przedsiębiorstwach pol-
sko-belgijskich. — W wywiadzie
z „Gazetą Handlową" mówi on
naprzykład:
— „Chciałbym zwrócić szcze-

gólną uwagę czynników rządo-
wych na fakt, iż polityka fiskalna
jest dla kapitału zagranicznego
poważną przeszkodą i utrudnia
napływ jego do Polski. -Nadmier-
ne podatki i świadczenia socjal-
ne, a szczególnie podatek obro-
towy, który kilkakrotnie w róż-
nych fazach obarcza produkt,
począwszy od surowca aż do wyro-
bu gotowego, odstręcza kapitał
zagraniczny od angażowania się w
przedsiębiorstwach polskich. Wię-
cej bowiem, niż połowę zysków
uzyskanych, płaci się tytułem po-
datków, świadczeń społecznych.
Tak  naprzykła jedno z po-
ważniejszybh przedsiębiorstw me-
talurgicznych, wedle bilansu,
który mam przed. sobą, płaci z
zysku 4.400.000 zł. za 6 miesięcy
2.240.000 zł. podatków i świad-
czeń.

Takie obciążenie jest w oczach

Z SANACYJNEGO
PODWÓRKA.

Najście na redakcję.
Prasa warszawska donosi:
W mieszkaniu prywatnem p.

Tokarskiej przy ul. Złotej Nr. 40
na drugiem piętrze w drugiem
podwórzu mieści się redakcja
humorystycznego tygodnika „Zół-
ta Mucha". Pismo utrzymane jest.
w duchu wybitnie anty-„sanacyj-
nym*.

Ta okoliczność zapewne była
przyczyną niezmiernie znamien-
nego najścia na lokal tej redakcji.

O godz. 7.30, w godzinach więc,
gdy redakcja już nie urzęduje,
do lokalu tego udała się grupa
złożona z 20 osobników w czap-
kach Warsz. Uniwersytetu, Szkoły
Gł. Gosp. Wiejskiego i Wolnej
Wszechnicy—20 innych pozostało

Dlaczego p. Wł. Jeśman zrezygnował
1 oder „Odrodzenia Polski”?
W uzupełnieniu wczorajszej

naszej telefonicznej wzmianki za-
mieszczamy tekst pisma, jakie
p. Wł. Jeśman, działacz narodo-
wy i społeczny, ziemianin z pow.
Słonimskiego, wysłał do Kapituły
Orderu Odrodzenia Polski:

„Pan Prezydent Rzeczypospo-
litej dekretem z dnia 7 listopada
1925 roku raczył zrobić mi zasz-
€zyt, zaliczając w poczet kawale-
rów Orderu Polonia Restitutai
nadając krzyż komandorski.

Przy wręczeniu odznak tego
orderu, ówczesny wojewoda no-
wogródzki p. generał Januszajtis,
w zwróconem do mnie i zgroma-
"dzonych, przemówieniu zaznaczył,
że jakkolwiek formalnie zastoso-
wany został punkt 7 art. 4 Sta-
tutu, to jednak, jak wskazuje sa-
ma nazwa orderu, głównym po-
wodem, który skłonił Kapitułę do
postawienia wniosku, był wzgląd
na pracę moją w kierunku utrzy-
mania polskiego charakteru kraju
i polskiego stanu posiadania,
przyczem wyraził nadzieję, że bę-
dę w dalszym ciągu tem gorli-
wiej w tym kierunku pracował.

Pomimo to, że byłem tylko
jednym z wielu, gdyż cała lu-
dność polska kresów, przez cały
czas niewoli gorliwie w tym kie-
runku pracowała, będąc jednak
na stahowiskach bardziej ekspo-
nowanych, jako poseł do Dumy
i później wojewoda, mogłem rze-
czywiście pracować wydatniej i
dlatego zdawało mi się, że odzna-
czenie jest słusznem i może być
zachętą dla innych do wytężonej
pracy nad konsolidacją już nie-
podległego państwa, przez ściślej-
sze zespolenie z niem kresów.
W ostatnich jednak latach, co-

raz częściej zdarzają się wypadki,
które wiarę moją, w słuszność
powyższego rozumowania,  za-
chwiały. Orderem Polonia Resti-
tuta, również jak krzyżami zasłu-
gi, są odznaczane osoby, których
działalność idzie w kierunku wręcz
przeciwnym temu, jaki nam kre-
sowcom zdawał się odpowiadają-
cym polskiej racji stanu, i które
dążą do odpolszczenia kraju.

Tak orderem Odrodzenia Pol-
ski, zostai odznaczony pan woje-
woda nowogródzki Beczkowicz,
który stworzył w Nowogródku
ośrodek propagandy białoruskiej
i ufundował dużym kosztem se-
minarjum białoruskie i usilnie po-
piera szkoły białoruskie, i cały
ruch białoruski. Tym samym or-
derem został nagrodzony pan sta-
rosta słonimski Henszel, który
także gorliwie popiera ruch bia-
łoruski, specjalnie opiekując się
szkołami i innemi instytucjami
białoruskiemi, oraz tworząc „Re-
dutę” białoruską i zachęcając Po-

finansjery zagranicznej  fanta-
styczne. Należy przytem zważyć,
że z chwilą zakończenia roku
operacyjnego w danem przed-
siębiorstwie ściągane jest jeszcze
25 proc. podatku dochodowego
z zysku netto, nie licząc 10 proc.
dodatku,

Nie dziw, że wobec perspek-
tywy tak wielkich obciążeń fis-
kalnych, finansowe grupy zagra-
niczne, które badały możliwości
stworzenia przedsiębiorst przemy-
słowych w Polsce, cofały się
przed ich realizacją.

Przypominam, że skoro Rosja
sowiecka oferowała finansistom
zagranicznym prawo zakładania
przedsiębiorstw na warunkach po-
działu zysków do 50 proc., oferta
została przez finansistów zacho-
dnich odrzucona.
W Polsce położenie przedsię-

biorstw przemysłowych jest obec-
nie takie samo. — Obawiam się,
by przez to Polska, obniżając
swoją zdolność eksportową, nie
wpadła w błędne koło gospodar-
cze, co mogłoby się ujemnie od-
bić tak dla jej życia gospodar-
czego, jak też i dla stosunków
finansowych Polski z zagranicą.

Na zakończenie pozwolę sobie
nadmienić, iż finanserja zagra-
niczna również śledzi bacznie
przebieg stabilizacji stosunków
wewnętrznych w waszem Pań-
stwie, orjentując się według tego,

 

co do możliwości pogłębienia
swej pracy w Polsce".

na podwórku. Osobnicy ci, ko-
rzystając z tego, że w lokalu są
tylko dwie kobiety, steroryzo-
wawszy je, oblali przyszykowany
do ekspedycji nakład „Żółtej Mu-
chy" przyniesionymi przez siebie
w garnku „ekskrementami“ i
uniósłszy z sobą paczkę z pisma-
mi, w ciągu 10 minut wynieśli się
z lokalu.

Ciekawe, że próbującej dzwo-
nić po policję jednej z obecnych
niewiast—napastnicy wyrwali tubę
telefoniczną, twierdząc, że „poli-
cja dla nich nie istnieje”.

Najścia na redakcje w dobie
sanacyjnej nie są czemś niezwy-
kłem—pamiętamy i my podobne
fakty, z przecinaniem drutów te-
lefonicznych włącznie—nowością
natomiast były w tym wypadku...
ekskrementy, widocznie bardzo
popularne w niektórych sferach.

 

laków do używania mowy biało-
ruskiej nie tylko w obcowaniu z
Białorusinami, ale i w przemó-
wieniach do pana Prezydenta Rze-
czypospolitej.

Ponieważ język białoruski,
wskutek dłuższego pobytu Biało-
rusinów w Rosji, stał się bardzo
zbliżonym do rosyjskiego, tem
bardziej, że oni w piśmieiw dru-
ku posługują się kirylicą, a nie
jak dawniej, alfabetem łacińskim,
więc popieranie ruchu białoru-
skiego, prowadzi do rusyfikacji
kraju, stąd wynika, że opieranie
się Polaków kresowych tej rusy-
fikacji i dążenie ich do utrzyma-
nia polskiego charakteru kraju,
były to szkodliwe błędy polity-
czne, które obecnie trzeba na-
prawić, co utrudnia i opóźnia
pracę nad odpolszczeniem, pro-
wadzoną oczywiście w myśl wyż-
szej polskiej racji stanu, obecnie
jeszcze nie dla wszystkich zrozu-
miałej, lecz niewątpliwie dobrze
obmyślanej; trudno bowiem przy-
puścić, żeby czynniki miarodajne
zdecydowały się tylko tytulem
próby, niszczyć rezultaty osią-
gnięte, bądź co bądź dużym na-
kładem pracy, środków i ofiar.

Z powyższego wynika, że
wskutek jakiegoś nieporozumie-
nia, lub też może nieorjentowa-
nia się ówczesnych czynników
miarodajnych w tem, co dla
państwa i narodu polskiego jest
pożytecznem, a co szkodliwem,
zostałem odznaczony orderem
Polonia Restituta niesłusznie i dla-
tego, chcąc ten błąd naprawić i
uniknąć zarzutu korzystania znie-
zasłużonej nagrody, mam zaszczyt
przesłać przy niniejszem dyplom
i odznaki „orderu i prosić o wy-
kreślenie mnie z pocztu jego ka-
walerów. Władysław Jeśman.

ŻYCIE KATOLICKIE.
Nowa encyklika.

(Kap) Rzymska agencja „Cor-
rispondenza“ donosi, że Ojciec
św. przygotowuje nową encyklikę,
celem zwołania z końcem 1931
roku soboru powszechnego. Ency-
klika ta ma być wydana w ciągu
czerwca rb. Przypomni ona pra-
ce koncyljum z r. 1870 i pod-
kreśli konieczność podjęcia tych
prac na nowo.

Według doniesienia wspomnia-
nej agencji, żaden nowy dogmat
nie będzie ogłoszony, lecz będą
potwierdzone dogmaty o Niepo-
kalanem Poczęciu i o nieomyl-
ności Papieża.

Encyklika ma
do dwóch tysięcy biskupów,
na czas swego pobytu w Rzmie,
który potrwa prawdopodobnie
około jednego roku, wyznaczyli
w swych diecezjach zastępców.
Według wszelkiego prawdopodo-
bieństwa sobór powszechny od-
będzie się w bazylice św. Piotra.
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Kardynał Pacelli objął urząd
arcypasierza bazyliki Św.

Piotra.
(Kap) Dnia 6-go bm.

kardynał Ernesto Pacelli,
tarz stanu Ojca św. Piusa XI,
objął uroczyście wysoki urząd
arcypasterza bazyliki św. Piotra.
Po odśpiewaniu odpowiednich
pieśni, kardynała, ubranego w
cappa magna, przyjął u wrót ko-*
ścioła orszak, złożony ze wszyst-
kich kanoników, beneficjantów i
innych przedstawicieli duchowień-
stwa. Kardynał, poprzedzany przez
kapitułę, udał się najpierw do
kaplicy Najśw. Sakramentu na
krótką adorację, a następnie
przed oltarz św. Piotra, by po-
modlić się u grobu Księcia Apo-
stołów.

Kardynai Pacelli podarował
bazylice św. Piotra drogocenny,
ozdobiony  miniaturami, kanon,
który był swego czasu podaro-
wany przez ójców beredyktynów
z Solesemes Piusowi X z okazji
jego jubileuszu kapłańskiego.

Wielkanocne błogosławień-
stwo „urbi et orbi".

Jak donosi „Corriere d. Sera“
w swych „note Vaticane”, w sfe-
rach wyższego duchowieństwa
mówią, iż Papież, w dzień Wiel-
kiejnocy udzieli błogoslawień-
stwa z loży zewnętrznej bazyliki
watykańskiej (t. zw. błogosławień-
stwa „urbi et orbi“)—podej-
mując w ten sposób nanowo
zwyczaj przerwany w r. 1870. Oj-
ciec św. ma nadać charakter
specjalnej uroczystości najbliž-
szym  świętom wielkanocnym,
pierwszym po ratyfikacji trakta-
tów lateraneńskich.

98 Środa Literacka.
Ostatnia Środa Literacka była

poświęcona zagadnieniom kina,
P. Bohdziewicz wygłosił referat
p. t. „Kino o literaturze", zaś p.
S. Klaczyūski — „Naturalizm a
artyzm w filmie".

P. A Bohdziewicz poruszył w
swym referacie zagadnienie sto-
sunku kina do literatury. Ponie-
waż kino może przedstawić tylko
widzialną rzeczywistość nie mo-
że pokazać wielu cech „słowa”,
jako to metafora (zwiaszcza słu-
chowa), wyobraźnia, opis, czy też
odtworzyć psychołogję, zawikłane
stany duszy, wreszcie bajkę i fan-
tazję. We wszystkich filmowych
przeróbkach utworów literackich
widzimy brutalne zamordowanie
wyobraźni. Przerabianie literatury
na kino jest bezcelowe. Kino nie
może schodzić do podrzędnej roli
ilustracji. Mylą się też ci, którzy
sądzą, że kino popularyzuje utwo-
ry literackie. Z literatury kino mo-
że brać tylko motywy kinowe.
Dla kina literatura może być tyl-
ko taką samą podniętą zewnętrz-
ną, jak przyroda, człowiek, sło-
wem cała rzeczywistość. Dalej
wykazawszy na poszczególnych
przykładach filmowych przeróbek
z literatury ich niedostatki, p.
Bohdziewicz stwierdził, że poziom
filmów, zwłaszcza polskich, mogą
podnieść w pierwszym rzędzie li-
teraci pisząc dobre scenarjusze, w
których przedewszystkiem uwzglę-
dnić muszą motyw stykania się
człowieka z materją.

Dźwiękowość filmu może mieć
wielką przyszłość tylko w prze-
glądach filmowych.

P. $. Klaczyński w swym re-
feracie poruszył kwestję nieeste-
tyczności szeregu scen  naturali-
stycznych w filmie, jak np. sce-
na harakiri w „Szpiegach”*. Aby
podnieść artyzm filmów, należy
takie sceny usunąć, pozostawia-
jąc naturalizm w ramach este-
tycznych.

Ożywiona dyskusja, jaka się
następnie, mimo małej frekwencji
gości, wywiązała, wykazała je-
dynie zupełne niezrozumienie spra-
wy Tak więc podnoszono potrze-
bę zakazania przez rząd przera-
biania utworów literackich na fil-
my.. za przeproszeniem; utwór
taki jest własnością autora (ewen-
tualnie jego spadkobierców), bez
jego pozwolenia oczywiście, nie
może być filmowany, jeżeli jed-
nak autor udzieła swej zgody,
jest to już wyłącznie jego sprawa
i nikt nie może tu ingerować, o
ile oczywiście film taki, pod wzglę-
dem moralnym i t. p. nie budzi
poważnych wątpliwości. Co się ty-
czy dzieł starych — stały się one
własnością ogółu i skoro wolno
przedrukowywać je, przerabiać na
opery, ilustrować i etc., to dla-
czego nie mogą być filmowane?
Nie jesteśmy bynajmniej entuzja-
stami filmu — przeciwnie, ale nie
jesteśmy też przyjaciółmi etaty-
zacji i opieki rządowej, którą za-
stąpić ma własny, zdrowy kryty-
cyzm społeczeństwa.

Również szkodliwym byłby po-
mysi, rzucony przez któregoś z
uczestników zebrania, upaństwo-
wienia wytwórni filmowych — to
znaczyłoby, zrobić z filmu narzę-
dzie polityczne dla partji rządzą-
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Związkowi Rewizyjnemu Spółdzielni Rolniczych w odpowiedzi.
W dniu 18 lutego r. b. na łamach , Słowa"

a w dniu 1 marca r. b. na łamach „Tygodnika
Rolniczego* ukazał się napisany i podpisany

przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Rolniczych—

tenże sam dość długi artykuł w dużej mierze

omawiający stan i rowój spółdzielni.

Gdyby nie wyzwanie rzucono nam przez re-

dakcje tych obu pism całą siłą swej argumen-

tacyj wciągających nas do polemiki — niewąt-

pliwie ograniczylibyśmy się do krótkiej odpo-

wiedzi. Ale żądanie dyskusji, żądaniu, kłóre

przez nas musi być spełnione — bo było pu-

bliczne, a nie chcielibyśmy ściągnąć na siebie

zarzuty „więc potwierdzają — skoro milczą” —
czynimy zadość.

Miast odpowiedzi
zarzutów jakie na łamach „Dziennika Wileńskiego”

p. P. Kownacki postawił Zwiazkowi Rewizyjnemu—

tenże (Zw. Rew.), operując ogólnikową odpowiedzią

usiłuje obalić. Wciągnięci do dyskusji przemocą

bierzemy za podstawę ujęcie ogólne i nie idziemy

po linji konkretyzowania zarzutów, bo różnicę po-

między Związkami stanowią zasady organizacyjne,

które, jak będziemy starali się wykazać, mają

ogromny wpływ na użyteczność | rozwój spół-

dzielni jednego i drugiego kierunku. Uwagę swoją

kierujemy na zasady.
Zaczynamy od spółdzielni kredytowych,

W Związku Rewizyjnym Spółdzielni Rolni-

czych istnieją „Kasy Stefczyka” w naszym zaś Zw.

„Banki Spółdzielcze „czy „Ludowe* mamy oparte

na zasadach wszechstanowości, a nie jednostano-

wo rolnicze, „jak ma miejsce w Zw. Rew.

Posługujemy się oczywiście statystyką.

W tabeli Nr. 1 są dane statystyczne, z któ-

rych zorjentować się będzie można nawet nieźle

o stanie organizacyjnym spółdzielni jednego i dru-
giego kierunku.

Sumy kapitałów własnych i wkladów, ogólne

i przeciętne dostatecznie ilustrują przewagę Ban-

ków i nie wymagają, sądzimy, specjalnego omó-

wienia. Pozostaje do wyjaśnienia kwestja czemu

wzrost kapitałów własnych Spółdzielni Žw. Rewiz.

postępuje szybciej.
| tu, jeżeli zwrócimy uwagę na szybki wzrost

pozycyj w rubryce, kredytów, to zrozumiemy

łatwiej, że korzystanie z większych kredytów daje

możność łatwiejszego ściągania wpłaty na udziały.

Jeżeli mimo tak szczupłego dopływu kredy-

tów i przybycia nowych członków stan się nie

cofnął, to należy to uważać za objaw całkowicie

zadawalnialący.
Jeżeli znów przyjrzyjmy się bliżej rubryce

wkłady, to uderzyć nas musi zjawisko, że o ile

w spółdzielniach Zw. Rewizyjnego chętnie ludzie

garną się po otrzymanie kredytów, o tyle bardzo

niechętnie powierzają im swoje oszczędności.

Znacznie lepiej przedstawiają się te cyfry dla ca-

łego Związku Spółdzielni Polskich, którego 300

Banków zebrało 48 miljonów, t. j. około 180

tysięcy na jedną spółdzielę, gdy 904 Kas Zw.

Rew. ledwie 6 miljonów, t. j. no jedną Kasę około

5.500 zł. Dla Wileńszczyzny w n/Bankach 14-krotna,

zaś dla całego b. zaboru rosyjskiego 37-krotna

przewaga stopniazaufania do Spółdzielni w prze-

ciwstawieniu do spółdzielni Zw. Rewizyjnego.

Drugą z kolejnych sprawą poruszoną, to —

koszty handłowe czy też koszty prowadzenia.

W wyliczeniu wyżej podanem widzimy, że na je-

dnego członka Żw. Spół. Pol. przypada zł. 17,98,

a Zw. Rew. 5,68. Ponieważ jędnak porównania do-

konywać należy wielkościami równemi — dla uła-

twienia w rozumowaniu podajemy, że korzystanie

z pożyczki w wysokości zl. 135,33 (jak to ma

miejsce w Zw. Rew.) kosztuje n członka tylko 12,09.

Tu przypomnieć musimy, że organizacja Kas

Spółdzielczych (Stefczyka) opierana jest w zasadzie

na bezpłatnej pracy (i poświęceniu) organizatorów.

W Bankach Spółdzielczych naszego Związku obo-

wiązuje uchwała, zapadła na Zjeździe 16 i 17-go

czerwca 1906 r. (kiedy to Związku Rewizyjnego wo-

góle jeszcze nie we głosząca:

„Każda praca winna być w miarę możności

wynagradzana.. wyzyskiem jest korzystanie z cu-

dzego czasu bezinteresownie... osobom pracującym

bez żadnego wynagrodzenia nie można stawiać ża-

dnych wymagań... jest się zależnym od ich dobrej

woli... «spółdzielnia nie potrzebuje dobrodziejów,

a tylko dobrych pracowników... gdy jednak praco-

wnik uchyla się od pracy, należy go zastąpić...”

Oto zasada, która niewątpliwie wpłynęła na

zwiększenie kosztów prowadzenia spółdzielni „Unji”.

na kilka sformułowanych”

tegoż wysiłkom, zyskują na rozwoju swojej insty-

tucji. Dokonana analiza bilansowa 15-tu spółdzielni

Zw. Rew. (Baranowicze, Nowogródek, Zdzięcioł,

Ejszyszki, Szczuczyn, Horodziej, Rudziszki, Turgiele,

Podbrodzie, Wołożyn, $więciany, Smorgonie, Lida,

Mołodeczno, Głębokie), stanowiących ledwie 9 proc.

ogólnej ilości Kas Wil. Okr. Zw. Rew.wykazuje

18,5 proc. członków, 137.025 zł., t.j. 29 proc. kosz-

tów handlowych, zebraną sumę złotych 234.882, t. j.

47 proc. wkładów i t. d., i t. d.

Spółdzielnie kredytowe na terenie woj. Wileńskiego i Nowogródzkiego.

koszty prowadzenia na jednego członka Zw. Sp.
Pol. wynosiły 41,48 zł. podczas gdy każde 100.—
złotych pomocy kosztowało 1,26 t. zn. że ta, zda-
niem Zw. Rew., „kosztowna* administracja naszych
Banków Spółdzielczych mimo wszystko trzy razy
taniej załatwiała operacje niż Kasy Żw. Rew.

Czyż wobec tego tym, którzy dotychczas tylko
z jednej strony przyglądałi się sprawozdaniu z dzia-

łalności placówek poszczególnych „kierunków, ja-

snem się teraz stanie, że prawo spotęgowanych
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ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNY ROLNICZYCH OKRĘG WILEŃSKI.

ogółem 135| 59170] 1.531.635,46] 354.981 [p.084.388 |6.693.358|  7.372.977 [310.202

g ke 1 sp-ńię = 488 11.345,45| 2.629,48| 37.662,13] 49.581,91|  54.614,64|  2.297,79

7 |na 1 członka | —| - 25,88] . 6 85, 13,14 — 5,24

ogółem. 165 80681| 2.933.115,| 496.270  |8.422.604 [10.895,961|12.275.414, |459,445,

A |» 1 sp.-ni. a 488 17.776,45| *31007,69| 51,046,6:] 66.036,12]  74.396,45,  2.784,45

na 1 członka. | — | z 36,35) 615) 10434 13533] — 5,68

ZWIĄZEK SPÓŁDZIELNI POLSKICH, ODDZIAŁ W WILNIE

ogółem 30| 14513| 771.282 (946.849 1.792.124 [2.984.952| 3.870.544 | 277.529

8 sk 1 sp-nię R 483| 25709,40 |31.561,63| 59.737,46] 99.498,40] 129.018,13|  9.250,96

as dos T — 2 5314| 6524| 123, 205,67 pi 1912

ogółem 32| 17.487 |1.057.060,05 |1085888,08|2140569,80) 3.415.884,62] 4.911.750,26| 314.439

co Iš 1 sp-nię > 546| 33.060,05 | 33934 | 66.892,80|106.746,39] 153.492,20| 9.826,22

= |na 1 członka — — 60,49 62,09 122,40] 195,3. — 17,98  
W przykładzie, zaczerpniętym . z materjałów

Zw. Rew., widzimy potwierdzenie następujących tez:

1-0 ludność wiejska dažy większem zaufaniem

instytucje miejskie, nawet i własne znajdujące się

w miastach, a nie we wsiach, bo wie, że miasto

jest zdolne dać lepszego organizacyjnie pracowni-

ka, niż wieś, bo we wsiach czasem ogląda jak

człowiek,. któremu niezawsze powierzyłaby i 10 zł.,

decyduje w gospodarce olbrzymiemi sumami spół-

dzielni, bo we wsiach przekonywuje się często, że

od poczęstunku uzależniona jest pożyczka;

2-o reprezentacja lokalu działa przyciągająco,

koło spraw całkowicie poważnie postawionych sku-

piają się ludzie, których należenie do organizacji

jest rękojmą zaufania zdobytego u ogółu.

Z kolei ciśnie się pytanie, co usprawiedliwia

tę różnicę ogólną kosztów handlowych Kas wiej-

skich? W czem tkwi wyższość Banków Spółdziel-

czych nad tamtemi?
Otóż jest faktem bezspornym, że Kasy w więk-

szości swej korzystając z lokalu bezpłatnego (któ-

rego dzierżawa w Bankach Spółdzielczych kosztuje

prawie zł. 1,50 na członka) bądź w gminie, bądź

gdzie indziej. że Kasy te dzięki swemu często

okresowemu a nie codziennemu działaniu — z ko-

nieczności muszą mieć mniejsze koszty prowadze-

nia, gdyż cena pracy na wsi jest znacznie niższa

jak w mieście, gdyż opłacanie fachowych sił ban-

kowych musi więcej kosztować, aniżeli opłacanie

rachmistrza Kasy.
A teraz wypada zapytać co członkowie po-

szczególnych spółdzielni otrzymują wzamian za

płacone koszty prowadzenia? Najlepiej tozilustruje

niżej podana tabela nr. 2, która wykazuje że:

1-o spółdzielnie Zw. Rew. miały w obrocie

kredytowym trzy razy tyle pieniędzy co Banki

i Kasy Zw. Sp. Pol. a mimo tego niepotrafiły ob-

służyć nawet jeden raz wszystkich swoich członków

podczas gdy przeciętnie każdy nasz członek otrzy-

mał dwie pożyczki a jeszcze z tych co piąty trze-

cią poż.; że w porównaniu do Kas Stefczyka czlon-

kowie naszych spółdzielni korzystali z 4,2-krotnie

większej pomocy; ;

2-0 dzięki swej ruchliwości nasze Banki Spół-

dzielcze potrafiły cztery razy obrócić sumą wyda-

nych pożyczek dzięki czemu stoją bliżej zadań in-

stytucyj kredytowych, których celem winno być

nietyle rozdawnictwo kredytów wówczas, kiedy je

Tablica Ii. Dotyczy wyłącznie woj. Wileńskiego i Nowogródzkiego.
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Nazwa Związku i ilość ciągu 1928 roku Maczłon: w 1928r. A pe ab

Spółdzielni
członkowi 'wynosi

| Ilość | Suma zł.| llość Suma zl. złotych

Związek Rewizyjny Śpółdzielni Rolni-
czych 165 spółdzielni MA 79333| 14556941 0,9 180,42 3,11

Związek Spółdzielni Polskich 32 spół-
*

dzielni —. SAR A ag 38536| 13384120 2,2 765,37 2,35

Że zasada ta ma swoje znaczenie, zgodzimy

się, jeśli w idei spółdzielczości upatrywać będzie-

my to, co ona dać powinna, a mianowicie organi-

zację dla rozwoju dobrobytu materjalnego. Bo spółl-

dzielnia, to nie ruch, którego przeznaczeniem jest

uszczęśliwianie, ale jest to sposób zjednoczenia

grupy ludzi, przepojonych nieziomną chęcią popra-

wy swego bytu materjalnego. Bo spółdzielczość, to

jeden ze środków, mających za zadanie ułatwiać

każdemu obywatelowi pomnażenie swoich dóbr, bo

we wzroście majątku poszczególnych obywateli

polskich mieści się wzrost ogólnego bogactwa na-

rodowego, co jest koroną pracy społecznej i wy-

siłku narodowego, gdyż za rozwojem materjalnym

idzie rozwój kulturalny narodu.

Tak rozumowali trzeźwi, praktyczni, przezorni

i całkowicie racjonalni poznańczycy i dlatego nie-

zważają oni na to, co Zw. Rew. uważa za groźbę,

t. j., że koszty prowadzenia poznańskich Banków

Ludowych wynoszą na 1-go członka zł. 25,89, gdyż

wiedzą oni, że dobra praca pracownika daje dobre

rezultaty pracy i dlatego dziś wiele Banków Ludo-

wych, bo zgórą 60, może sobie pozwolić na udzie-

lenie jednemu swojemu członkowi kredytu w su-

mach od 25—100 tys., a cztery z nich: Bydgoszcz,

Inowrocław, Królewska Huta i Rawicz, udzieliło je-

dnemu członkowi 100 tys. zł. kredytu. W takich

warunkach można mówić o wzajemnej pomocy tak

potrzebnej w wysiłkach nad uprzemysłowieniem

kraju.
. A že jednak wydatki na koszty handlowe ma-

ją swoją dobrą stronę przekonywuje nas nieco in-

nego, jak właśnie sprawozdanie... Związku Rewizyj-

nego. Bo jeśli przyjrzymy się bilansom poszczegól-

nych Kas, to widzimy, że te właśnie Kasy przeja-

wiają większy rozwój, które kosztami handlowymi

wskazują, że zerwały praktycznie z zasadą bezin-

teresowności pracy i że opłacając personel, dzięki

 

 
uzyskać można w centralach kredytowych —ale

dostarczanie pomocy kredytowej członkowi wtedy,

kiedy po nią się zgłasza do swojej spółdzielni;

3-0 gdyby Kasy Zw. Rew. przy swoim „oszczęd-

nem* gospodarowaniu miały w tym czasie udzielić

pomocy jednemu członkowi tylko w sumie zi.

765,37 to pomoc ta przy dotychczasowej ruchli-

wości tych Kas musiałaby kosztować każdego

członka nie zł. 5,68 ale 22,79.
Mógłby kto powiedzieć, że cyfry te źle przed-

stawiają się dla Zw. Rew. tylko dla Wileńszyzny.

Otóż takie same zestawienie dla całego Związku

Sp. PolskichiZw. Rew. (obydwa działają na terenie

b. zabdru Rosyjskiego) wskazuje: |
1-o pożyczek na dz. 31.XII 1928 r. udzielił Zw.

Rewizyjny (przez swoje Kasy) 40.369.341 (w tem

zaciągnięte kredyty 26.329.824 zł.)—zaś Zw. Spółdz.

Polskich przez swoich 300 Kas i Banków Spół-

dzielczych (zł. 82.787.138. — (w tem zaciągnięte kre-
dyty 28.633.101 zł.);

2-0 w ciągu roku 1928 pomoc kredytowa Zw.

Rew. (dla swoich 248.489 członków) wynosiła

56.414.347 — zaś pomoc Zw. Sp. Pol. (dla swoich

137.514 czł. wynosiła zł. 451.525.348 — to znaczy,

że każdy członek wciągu roku 1928 r. otrzymał

w Zw. Rewizyjnym jedną pożyczkę (1,007) w sumie

zł. 232,69 podczas, gdy każdy członek Zw. Sp.

Pol. otrzyma! cztery (4,05) każda po przeciętnie

810.—tj. łącznie w 1928 roku zł. 3284.—czyli, że

dzięki ruchliwości Banków Spółdzielczych naszego

Związku mimo prawie takiej samej pomocy kredy-

tów w Bankach Centralnych itd. członkowie spół-

dzielni naszego Związku korzystali z 14,1-krotnie

większej pomocy niż członkowie Zw. Rew.;

3-0 na jednego członka Zw. Rew. przypadało
kosztów prowadzenia 7,82 zi. zaś każde 100.— zło-

tych udzielonej temuż członkowi pomocy w ciągu

roku kosztowało tego członka zł. 3,37; tymczasem

 
obrotów (wyżej potwierdzone cyframi oficjalnemi)

instytucyj kredytowych wyraźnie kwalifikuje wyż-

szość techniczną, organizacyjną i oszczędnościową

Banków Spółdzielczych w porównaniu z Kasami

Zw. Rew.
Poruszona była sprawa strat jakie poniosły

n Banki. Gdyby Zw. Rew. sprawę choć potraktował

bezstronniej to musiałby zaznaczyć, że w podanej

„sumie. 83,493 zł. strat 75”, sumy stanowią straty

trzech n Banków, które zachwiały się jeszcze w 1926

roku—a w okresie 1928 r. zmusone były wykazy-

wać skutki tego nieopanowania kryzysu. Jak to za-

znaczyliśmy na innem miejscu zachwianie jest mo-

żliwe zawsze, zwłaszcza jeśli podstawy organizacyj-

ne okazyją się „wątłe”. | dlatego jesteśmy zwolen-

nikami raczej przyśpieszania kryzysu niżli sztucz-

nego hodowania wątłych organizm. Przykład?—

Nowogródek w 1927/8 i in. :
Ale o wiele ciekawszą w dziedzinie kosztów

prowadzenia jest inna sprawa nie mniej zasadni-

cza sprawa... wysokości... opłat pobieranych przez

Związki.
Jest ogólnie rzeczą wiadomą, że Związki Re-

wizyjne istnieją poto by pomagać w organizacji

spółdzielniom, później niemi się opiekować, kontro-

lować, zaco spółdzielnie te wpłacają pewne sumy

do Związków na rzecz utrzymania biura i fa-

chowego personelu rewizyjnego. Wie się ogól-

nie, że Związek Spółdzielni Polskich pobiera 37

kosztów handlowych plus zwrot kosztów za re-

wizję, zaś Zw. Rew. pobiera *,*/, od brutto wpły-

wów z %, i t. d. Fle jak to wygląda w praktyce

ilustruje nam niżej podana tabela Nr. 3: która roz-

patrywana łącznie z poprzedniemi jeszcze razwska-

zuje, że tu Zw. Rewizyjny nie może iść wcale

w porównanie z naszym Związkiem.

Bo czyż nie ciśnie nam się pytanie — czemu

tak jest? Czyż Związki Rewizyjne mając tem sam

zakres działania nie mogą pobierać takie same

składki (opłaty) oczewiście najniższe? Czemu to tak

się dzieje—oto pytanie pod adresem Związku Re-

wizyjnego i jego Rady OkręgowejiOgólnej?

A przy okazji zapytujemy Zw. Rewizyjny czyż

nie jest posłannictwem idei spółdzielczej — a obo-

wiązkiem naszym, t. j. Związków—krzewienie i na-

uczanie oszczędności? —iczyż ucząc społeczeństwo

oszczędzania nie mamy obowiązku zacząć od siebie?

W roku 1928 Wil. Qddział Zw. Sp. Pol. posia-

-dał jednego kierownika, 1 rewidenta do rew. kred.

i handl. sp-ni, 2 lustratorów mlecz., i 2 siły kance-

laryjne, zaś Zw. Rew. miał 25 pracowników, wtem

wydz. kred. 7—8, Rol.-Handl. 2, mleczarski 8 i 5

sil kancel. dla obsługi prawie tego samego terenu.

Związek Rew. w świetle swego rozumowania

uważa, że „wyhiki nie są narazie gorsze od prac

i wyników Zw. Spółdz. Pol." i mówi „dalszy rozwój

będzie najlepszem świadectwem...* Na to w odpo-

wiedzi mamy wezwanie „stańmy w równych wa-

runkach pracy i działajmy wyłącznie i ściśle we-

dług swoich pisanych a niestosowanych zasad —

ale bez dopuszczania mieszania się w rodzaju epi-

zodów lidzkich ale nie zapominajmy: o potrzebie

oszczędnej gospodarki i maksymalnej wydajności

pracy—a wówczas zobaczymy nie tylko to co dziś

jest, ale co być może.
Jeśli ma być rewalizacja, niech ona będzie

szlachetną bez ubocznego podstawienia nóg jeśli

nie bezpośrednio to przez „postronnych".

Uważając spółdzielczość kredytową za trzon

całego ruchu spółdzielczego, więcej jej miejsca po-

święciliśmy zewzględu neto, że jeśli można mówić

o różnicach pomiędzy kierunkiem „(lnji* a „Zjedno-

czenia" to różnice te przejawiają się przedewszyst-

kiem na terenie spółdzielczości kredytowej—a ja-

kie są te różnice wskazywaliśmy posiłkując się cyf-

rami zaczerpniętemi przedewszystkiem ze stosun-

ków i naszego terenu.
Drugi typ spółdzielni — Spółdzielnie Mleczar-

skie, którym niemało miejsca poświęcił Związek

Rewizyjny też nie mało pozostawia do życzenia.

Trudnoby nam było trafniej odpowiedzić na to ty-

lekroć uwarunkowywane wyjaśnienia Zw. Rew. od

tego jak to robi nr. 7-my Poradnika Spółdzielni

z dnla 29 marca r. b. i
Z kolei przyjrzyjmy się co o tem pisze:

„Informacje czerpiemy z materjałów, jakie nam

dostarczyła Wojewódzka Komisja Rolna w Nowo-

gródku, która 14.IXII 1929 r. rozpatrywała sprawy

spółdzielczo-mleczarskie. Na terenie województwa

Nowocróteiiego istnieją 93 mleczarnie ręczne, 15

niezorganizowanych, 8 należy do „Ulnji”, a 70 do

„Zjednoczenia“.
A warto posluchač bylo co o swoich mleczar-

niach mówili przedstawiciele Związków Rewizyj-

nych.
V Z ramienia „Zjednoczenia” (Zw. Rew. Spółdz.

Rolnicżych) dyr. Wileńskiego Okręgu p. Koko-

ciński w swoim referecie stwierdził: „organizacja

tych mleczarń była nieostrożna, bo oparta na kre-

dytach... podstawy finansowe są słabe... kurczenie

się akcji Kółek Rolniczych skutkiem wstrzymania

subwencji rządowych tej Organizacji — też się od-

biło... zbyt wielki był wzrost ilościowy mleczarń,

tak że Zwiazek (Rewizyjny) nie był wstania wy-
pełnić swoich obowiązków... zaliczki wydawane
przez Związek Spółdzielni Mleczerskich i Jajczar-
skich w kwocie większej, niż na to zasługiwały
mlęczarnie — też wpłynęły,ujemnie... wszystko to
sprawiło — kończył dyr. K. — że z pośród 70-ciu
spółdzielni mleczarski „dobrych” jest 16, średnich
15, a reszta słabych i likwidujących się.

| na zakończenie referent wysunął około 17
różnego rodzaju wniosków, mających zaradzić złym

skutkom takiego stanu rzeczy. Były między wnio-

skami i postulaty rzeczowe, których niestety Zwią-

zek Rewizyjny dawniej omijał; ale też były i bar-

dzo mocno kolidujące ze zdrowemi zasadami spół-

dzielczości. Bo jakżesz nazwać wyciąganie ręki do

Wydzialów Powiatowych, by te pokrywały straty
likwidujących się mleczarń? Albo przerzucanie całej
pracy jaką lustrator Zw. Rewizyjnego spełnić po-

winien na agronomów powiatowych? Albo doma-

ganie się jeszcze w takim stanie kredytów uprzy-

wilejowanych (dosłownie)? Albo wreszcie... obo-

strzenie kontroli skarbowei nad prywatnemi mle-

czarniami i tu referent radzi wskazywać Urzędom

Skarbowym takie majątki, które prowadzą na własną

rękę gospodarstwo mleczne i niechcą dostarczać

mleko do upadających mleczarń. Kilka wypadków,

jak twierdzi referent, dało dobre rezultaty.
Uszom się wierzyć niechce. Więc aż tak da-

leko ma zamiar posunąć się „Zjednoczenie“?

Z ramienia „llnji” (Związek Spółdzielni Pol-

skich) referował dyr. Wileńskiego Oddz. p. Mazur-
kiewicz i wykazał, że „(lnja” liczy w tem woje-

wództwie acz tylko 8 spółdzielni mleczarskich—to

jednak wszystkie rozwijają się dobrze i żadna nie

myśli o likwidacji. Związek zaś w planię najbliż-

szego czasu ma organizację nowych kilku placó-

wek, wtem dwie parowe. Instytucje mleczarkie

„Unji”, mówił p. M. — nie potrzebują żadnych

specjalnych i ulgowych pomocy — a tylko zapew-

nienia im spokoju i dobrych cen za masło i nor-

malnego kredytu na kupno krów — co (na slano

kulturalnych Kresach jest bardzo wskazane.
Wynikiem gospokarki „Zjednoczenia” to Ko-

misje, komisyjki, lament we wszystkich powiatach

i wreszcie wyciąganie ręki do Państwowego Banku

Rolnego dla ratowania błędów „Zjednoczenia”, które

to błędy uogólnia się do kryzysu mleczarstwa.
To już chyba nie normalny rozwój spółdziel-

czy — każdy się z tem godzi.ć.
| jaki z tego rezultat? Gospodarczy, moralny,

polityczny — na słabo jeszcze Polskich Kresach?

Może ktoś zechce bronić tych likwidujących się

mleczarń tem, że one płaciły czasami więcej za

mleko, niż powinne. Od czegóż istnieje Związek

Rewizyjny? Czemuż nie przestrzegał zasad racjo-

nalnej gospodarki? Czemu poprostu sam demorali-

zował? Czy dziś ruina tylu mleczarń nie rujnuje

Bogu ducha winnych chiopków za łatwowierne ży-

rowanie wekselków dla spółdzielni? Czy groszowe,

a nieuchwytne i niepotrzebne nadpłaty za mleko

teraz nie będą im odbierane i to z wielkiem pro-

centem?
O nie dziwmy się, jeżeli po tem wszyst-

kiem zdarzają się teraz wypadki, żew obawie przed

skandalem Sejmiki pokrywają tu i ówdzie te straty,

albo jeszcze gorzej chłopi-członkowie takiej upadłej

mleczarni, ciągną gromadą z powiatu stołpeckiego

do Pana Wojewody Nowogródzkiego ze skargami

i lamentami a to „pany założyli mleczarnie, a teraz

nietylko mleczarnia nie idzie, ale im (chłopkom)

zabiera się i sprzedaje chudobę za żyro na wekslach
wystawionych dla mleczarń*.

Gospodarczo sprawa narazie przegrana i trze-

ba będzie dużo wysiłku by ją odrobić.

Czy dżiś ruina tylu mleczarń w jednem tylko

województwie Nowogródzkiem nie jest i stratą mo-

ralną, jaką na danym terenie ponosi idea spół-

dzielcza, kierująca przecież swój wysiłek na pod-

niesienie dorobku gospodarki rolnej? Czy w takich
wsiach teraz pachciaż nie usadowi się na dobrych

lat kilka?
To nie wina lustratorów — to wina ogólnych

błędów, słusznie i właściwie przez sam Zw. Rew.

wskazanych, sprawiła, że doszło do tego stanu

rzeczy. To wina zasad ogólnych jakiemi „Zjedno-

czenie* kieruje się w pracy organizacyjnej.

Można zrozumieć zachwianie się tej czy innej

placówki. Wiemy, że to okres deweluacyjny dotknął

niejedną Kasę, Bank Spółdzielczy i na Wileńszczyz-

nie ale trudno tolerować te masowe błędy instytu-

cji powołanej do kontroli.
Czas skończyć z owczym pędem organizowa-

nia dla statystyki.

Tablica Ill. Dotyczy Woj. Wileńskiego i Nowo-
gródzkiego r. 1928. |

 

Związek Związek

Treść. Swoldzyeini| Spółdzielni
Rolniczych.| Polskich.

Suma kosztów prowadzeniaj
bez opłat Związkowych zł. 394.985| 304.214

Pobrane opłaty  Związko-
WESZIA: RER 04 CZE 64.470 10.225

Opłaty stanowią w stosunku]
do ogólnych kosztów 13.17,1 33A

=

Na jednego członka z tychł
opłat wypada groszy 79 58

Od jednej pożyczki „haracz*
dla Związku groszy . . . 81.2 26.5

Od każdych 100 zł. udzielo-
nej członkowi pomocy Związ-
ki pobrały groszy . 45,6 7.6  

Gdyby Związek Rewizyjny pobierał opła-

ty tylko 3,3 proc. kosztów prowadzenia tak jak my

otrzymałby zi. 12.034, zaś na 1-go członka wypadło-

by 14,99 groszy, a od każdych 100 zł. pomocy

członek płaciłby nie 45,6 groszy, ale tylko 8,2 gro-

szy. Jak widzimy z groszy tych tworzyły się olbrzy-
mie sumy.

Trzeci typ Spółdzielnie Rolniczo-Handlowe.

Gdyby do tego wyjaśnienia Zw. Rewizyjny dodał

że jego spółdzielnie Rolniczo-Handlowe cieszyły się

wyjątkowemi przewilejami Wydziałów Powiatowych

i Kas Komunalnych, to może byśmy zrozumieli

łatwiej czemu stosunek kosztów handlowych dzięki

tak wybitnie spotęgowanym przy tych pomocach

obrotom wynosił 5 proc. Nie bierzemy tego zafzie,

lecz zažnačzamy, że to należy wziąć pod baczną

uwagę. I tu gdyby Związek Rewizyjny chciał mó-

wić o porównaniu to musielibyśmy go prosić o spro-

wadzenie jego placówek z rzędu uprzywilejowanych

do rzędu konkurujących na ogólnych zasadach

handlowych, a wtedy możebyśmy mieli coś do

powiedzenia, bo życie dało nam już dowody.

d
k

i
k

i
a

 



Niewdając się w dyskusję pomiędzy red. po-
litycznym p. Kownackim a Związkiem Rewizyjnym
na temat klasowości czy nieklasowości, politycz-
ności czy apolityczności zatrzymać się jednak mu-
simy nad sprawą przy tej okazji przez Zw. Rew.
(może i świadomie?) poruszoną mówiącą dosłownie:

„dalszem wyraźnem zaprzeczeniem braku
współdążeń w naszym odłamie z większą włas-
nością jest fakt przystępowania spółdzielczych
syndykatów rolniczych do naszego Związku*.
Zaznaczając nawiasem, że istnieje różnica po-

między współdążeniami a współpracą z większą
własnością i że ta współpraca przejawiać się może
nie tyle na eksploatacji w dziedzinie mleczarstwa
czy rolniczo-handlowej, ale w dziedzinie realnej
pomocy kredytowej, a to już zależne jest nie tylko
od potrzeby łamania zasad wyznawanych przez
Związek Rewizyjny, ale i od stanowiska p. B. Rol-
nego, który w tej sprawie ma też swoje organiczne
zasady.

Zatrzymuje nas inna część
cytaty. Sprawa „przystępowanie*.

Pocóż Związek Rewizyjny, o tem wspomina?
Czemu wywleka na światło dnia to, co jest ciemną
plamą naszej młodej spółdzielczości polskiej—to co
ma takie... kulisy i w założeniu swem jest tak
sprzeczne z ideą zdrowej spółdzielczości.

Czyż Związek Rewizyjny łudzi się — sądząc
z naszego milczenia — że nam te rzeczy nie są
znane? Milczymy, bo nam wstyd, że znalazły się
nawet poważne placówki gospodarcze co to poszły
na lep obietnic materjalnych za ten „fakt przystę-
powania* do Zw. Rewizyjnego. Narazie była mowa
tylko o obietnicach—ale jeśli te będą zrealizowane
to i Związek Rew. i my wiemy ile na tem można
będzie zarobić. Nie „współdążenia* pracy organi-
zacyjno - handlowej tu zadecydowały — prawda?
A jeśli Związek Rewizyjny miałby o tem inne zda-
nie—dyskusję podejmujemy.

Korzystając z okazji, chcemy zwrócić uwagę
pewnemu dygnitarzowi, by zaprzestał przemawiania
temi „bonifikacyjnemi” argumentami do tych syn-
dykatów, które jeszczd nie zdążyły się jakoś do-
szukać „współdążeń* ze Związkiem Rewizyjnym.
A jeśli pan dygnitarz nie usłucha naszego wezwa-
nia narazie bezimiennego—odezwiemy się na tem
samem miejscu imiennie. Tego rodzaju metodom
w spółdzielczości przeciwstawimy się zawsze.

Z przyjemnością czytaliśmy to publiczne wy-
parcie się „jakichkolwiek dążności klasowych, a
tembardziej politycznych*: Jest to tern milsze,
zwłaszcza, że nareszęie nastąpiło. A lepiej późno,
niż nigdy. MA przecież niezaprzeczy nikt tego, że
obserwowaliśmy długo, może zbyt długo błędnie
stosowane w praktyce hasło św. pam. Stefczyka:

„Spółdzielczość rolnicza . uwzględnia dążenia
do naprawy ustroju gospodarczego i społecznego,
do oparcia stosunków gospodarczych i społecznych
pomiędzy ludźmi na zasadach solidaryzmu gospo-
darczego, wzajemnej pomocy i demokratyzmu*.

Zgodnie więc z oświadczeniem Zw. Rew za-
czynamy być świadkami nowej ery.

Na tem miejscu kończy się nasza odpowiedź
na artykuł Zw. Rewizyjnego. Niemniej jednak zmu-
szeni jesteśmy zająć stanowisko wobec uchwały
Rady Okręgowej Zw. Rew. Sp. Roln. z dnia 22-go
lutego b. r. celowo przez Związek Rozpublikowanej,
a zarzucającej nam niemniej nie więcej jak: „brak
zrozumienia dla wielkiej idei spółdzielczej, brak
wyrobienia obywatelskiego i państwowego działa
CZY ZAS: P... i td.”

Na odpowiedź co mogło spowodować taką
uchwałę znajdujemy dwa powody:

1-o bezpośredni, który stanowiła konferencja
w Nowogródku, gdzie rzekomy kryzys ogólny mle-
czarstwa sprowadziliśmy do skutków, będących
konsekwencją błędów organizacyjnych Zw. Rew.,
a ze swej strony wskazaliśmy na istotne przyczyny
tego stanu (cena masła, jednostronne oparcie się
o drobną własność i t. d.);

2-o pośrednią, którą nazywamy świadomem
wytwarzaniem sytuacji dla ułatwienia Zjednoczeniu
ujęcia w swe ręce monopolu spółdzielczości rolni-
czej przez tak zwaną: „unifikację Związków*.

Skąd się wzięły te zapędy unifikacyjne.
Postulat unifikacyjny postawił przed przeszło ro-

kiem Rząd organizacjom zawodowo - rolniczym w
królestwie i odcinając miijonowe subwencje zmusił
je do rozmów, które doprowadziły do utworzenia
jednej organizacji zawodowej.

Jeszcze nie dobiegły do końca wspomiane
pertraktacje, a już niektóre sfery opanowała psy-
choza unifikacyjna, także w stosunku do spółdziel-
czości, choć wiadomem jest, że tu unifikacja zo-
stała już dokonaną grupując poszczególne spół-
dzielnie w trzy zasadniczo ze sobą różniące się
Związki: „Społowców* — Spożywców, jednostronnie
rolnicze „Zjednoczenie* i wsztchstanową „Unję”.

Hasło unifikacyjne podjęte zostało jak prze-
konywujemy się z „Czasopisma Spółdzielni Rolni-
czych* przez „Zjednoczenie” na wskutek trudności
finansowych i organizacyjnych Związku Rewizyj-
nego Spółdzielni Rolniczych wywołanych „przystą-
pienia* „Kooprolnej* i kilku Syndykatów.

„Można — mówi dr. Seidlitz — Zjednoczeniu
dla przeprowadzenia tej wewnętrznej unifikacji uży-
czyć pomocy rządowej, lub nie. Wten jednak spo-
sób sprawa postawiona, jest przynajmniej szczerze
i otwarcie, poco atoli ubiera ją się jeszcze — jak
to się dzieje ostatnio — we formę zasadniczej dy-
skusji o usprawnieniu handlu rolniczego w Polsce,
poco mówić o konieczności połączenia spółdzie|l-
czości rolniczo-handlowej, której główny odłam
przecież reprezentowany jest w „(lnji* i tych kło-
potów połączeniowych nie posiada, poco chce się
wikłać do ryzykownego przedsięwzięcia Centrale

podanej wyżej

spółdzielczych, skoro nie wszystkie wymagają sa-
nacji, skoro oddzielnie i częściowo bardzo spra-
wnie handel rolniczy prowadzą i skoro między nie-
mi organicznie problem ściślejszego zespolenia ich
działalności nie wypłynął?*

Na to rzucone hasło unifikacyjne, odpowie-
dział na Sejmiku Zw. Sp. Pol. Prezes „(lnji*i długo-
letni Jej wychowawca ks. Adamski dosłownie:

„Do małżeństw niedobranych nie damy się
zmusić. Bo my (Unja) nie jesteśmy, ani panną bez
posagu, ani też nie mamy żadnych kawalerskich dłu-
gów*.

Uznawana przez nas zasada lepiej żadna
spółdzielnia, niż tylko w oczekiwaniu pomocy pań-
stwowej założona, kryje bardzo dużo słuszności,
gdyż takie pieniądze państwowe idą często na
marne, zniechęcają nietylko czynniki Rządowe, lecz
także samo również i członków do spółdzielczości
wogóle. Ta właśnie zasada stanowi przeszkodę w
jakichkolwiek próbkach unifikacyjnych.

Obraz spółdzielczości w 1927 r. w Polsce.
HKŁFADÓW

DSZCZĘDNOSCHONYCH.
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fraki wta m aide taj Winny.
Jak nie powinno się robić.

Wyciąg z protokułu 32 posiedzenia Wydziału
Powiatowego w Lidzie z dnia 27.IV 1929 r.

Obecni: Przewodniczący Starosta Bogatkow-
ski, Członkowie p.p. Gabis R., Lisowski B., Malew-
ski B., Malski Wł., Spuziak T., Stefanowicz E.
Sekretarz J., agronom powiatowy Klikowicz Wł.

„Porządek obrad".

Punkt 2-gi.

„Sprawy Związków Rewizyjnych
powiatu Lidzkiego*.

„Przewodniczący powiadamiając, że w

na terenie

roku

KAPITAŁÓW OSCYCH. POŻYCZEK WYDANYCH. SUMA BILANSOWA

 

 

  
 

 

 
 

      

Liczba| Liczba | Kapi- Kapitały | Kredyty | Obrót | Suma as

spół- człon- tały Wkłady obce udzielone| towa- bilan- | na 1'go

dzielni ków własne (wierzyciel)| (dłużnicy) rowy sowa członka

1 WOLYS LĄSCHCA SZ EOTYJBH Zł. gr.

7 SPÓŁDZIELCZOŚĆ
POLSKA:

G:2;$ 1110| 665774 73471| 168416] 392060] 336274| 279094] 538378] 252.96

„Zjeduoczenie“ 5 2735| 578186 24974 14160] 125386] 111679] 109910) 159432] 24.49

„Spolem". 846į 407991 11988 1785) 44208 13057] 142388) 61759 4.37

„Wojskowe“ . 236 46707 2385 " 108 17879 4152 28444 23940 2.31

SPÓŁDZIELCZOŚĆ |

NIE POLSKA:
:

Ukraińska. 1890 | 240567 6475 4950 16608 9951 25106; 27256] 20.57

Niemiecka 743, 57986 16044| 30205 80863 58901; 160124] 105731] 520.90

Żydowska. 522 178429 10220| 31476 55546| 64960] 27243 75865| 176.40

Ogółem spól-
dzielczość w
soDa s. 8082| 2175640| 145557] 251100 732550, 598974| 772309] 992361 —

„Unja“ w stosun- | e:

ku .procento- KC 1

%Ba ogółu: 13,7%) 50,6%,| 30,5*/4 67"/ 53,5%, 56,1%] *R36/ 54,29/, -

      
 

Czyż teraz jasnem się stanie, że zarówno Zwią-

zek Rewizyjny, jak i różni działacze doń zbliżeni

widząc z naszej strony bierne stanowisko wobec

wątpliwej wartości zakusów unifikacyjnych, spoty-

kając się ze słusznemi z naszej strony zarzutami

natury organizacyjno zasadniczych, „życiem stwier-

dzonymi, mogą mieć nie tylko żal, mogą mieć nie

tylko złość, ale w swojem nieopanowaniu się, mo-

gą się posunąć nawet do obelgi.

Co my na to odpowiemy —
użyjemy napewno. '

I jakkolwiek wskazujemy na wady organiza-

cyjne „Zjednoczenia", niemniej jednak, mamy sza-

cunek dla trudu, nie tyle może działaczy, ile pra-

cowników Zw. Rewizyjnego, zwłaszcza Kierownika

tut. Okręgu — rnamy jednak głębokie przeświad-

czenie, że gdyby trud ten poświęcony był dla or-

ganiżacji o lepszych podstawach organizacyjnych,

czyli, gdyby „Zjednoczenie” zeszło z płaszczyzny

tej broni nie

doktrynerskich swoich swoich zasad, trud ten dałby,
bez porównania lepsze rezultaty.

Nie ludzi, lecz zasady zwalczamy, a zwal-

czamy, zasady dlatego, że te same. błędy

spowodowały zachwianie się Związku (analogiczne-

go jak „Zjednoczenie“ u nas) w Niemczech pod

nazwą: „General verbant der deutschen Reiffsen*,

pociągając za sobą z górą 150 miljonów strat, któ-

rych część i to poważną, pokrywał skarb państwa.

Ratowaniem zagrożonych placówek, stała się fuzja

tego Związku — niejako oddanie się w opiekędru-

giego Związku, p.n. „Reichsverbandu*, działającego

na tych samych zasadach, co „llnja* w Polsce,
t. j. decentralizacji i wszechstanowości.

Drugi taki przykład widzieliśmy na Litwie.
Czyż to nie wystarczy?
A na zakończenie — chcemy usprawiedliwić

tą swoją dłuższą odpowiedź, bo odpowiedzieć mu-

sieliśmy, gdyż tak, jak to było po„konferencji w

Nowogródku, gotowi nam odpowiedzieć, żeśmy

uciekli, a milczeniem potwierdzamy stawiane nam

zarzuty.
Tak jak w Nowogródku i tu stwierdzamy, że

nie widzimy potrzeby ścierania się ze Związkiem

Rewizyjnym i być może nie doszłoby do tego,

gdybyśmy się na różnego rodzaju kwiatki nie na-

potykali. ; į
Z odpowiedzią tą — wyznajemy — ociągali-

śmy się, bo naprawdę przykro było poruszać nie-
które sprawy, ale odpowiedzieć musieliśmy. Z ko-
lei jednak uprawniamy, zarówno Zw. Rewizyjny,

jak i wszystkich, którzyby chcieli nas interpelować,
że na przyszłość już tak długo na odpowiedź cze-
kać nie damy. Za odpowiedź do 10-ciu dni gwa:
rantujemy. Wilno, w kwietniu 1930 r.

Związek Spółdzielni Polskich Oddział w Wilnie.

obecnym druga mleczarnia w powiecie przystąpiła

do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Polskich co

nie jest objawem dodatnim zapytuje czy Wydział
Powiatowy zajmie w tej sprawie stanowisko". Wy-
dział nie wypowiedział się po myśli p. Starosty.

Jak oooabybyło.
Wyciąg z Protokułu Nr. 1.

Posiedzenia Komisji Mleczarskiej, które się od-
było w dniu 31 stycznia 1930 r. w lokalu Działu
Rolnego (w Słonimie przyp. red.). Obecni:

1) p. Edward Bokun Nacz. Wydz. Rolnictwa
i Wet. Urzędu Wojewódzkiego, 2) p. Wandalin
Juszkiewicz Czł. Wydz. Pow., 3) p. Sterło-Orlicki,
przedst. P. B. R.O. W, 4) p. Cypko Dyr., 5) p.
Otton Huszcza Kier. Działu Mlecz. Zw. Rewizyjne-
go O-Wilno, 6) p. Wacław Janowski lustrator Zw.
Rew., 7) p. Podowski, 8) p. Józef Puciłowski, 2
p, Apolinary Korczyc, 10) p. August Łętowski, 11
p. Antoni Chełmicki, 12) p. Antoni Przybyłowicz,
13) p. Feliks Gołoński, 14) p. Wacław Marczak
Agr. Rejonowy.

Na przewodniczącego obrano p. Wandalina
Juszkiewicza, który ustąpił przewodnictwo posie-
dzenia p. Naczelnikowi Bokunowi.

1) Ogólny stan spółdzielni mleczarskich,
2) Stan poszczególnych spółdzielni i środki za-

radcze dla uzdrowienia,
4 Sieć spółdzielni,
4) Wolne wnioski —
Pkt. 2. Pod punkt 9: Spółdzielnia Mieczar-

ska w Ozginowiczach.

"Stan spėldzielni zreferowal p. Juszkiewicz na-
rzekając na bezczynność i słabą opiekę Związku
Spółdzielni Polskich. Podkomisja uznaje za wska-
zane przejście spółdzielni do Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Rolniczych i uzyskanie od tego Zwią-
zku opinjj na podstawie sporządzonych bilansów
w eelu otrzymania z P.B.R. kredytu na pokrycie
długu za instalację w wysokości 1.800—zł. i ew.
dalszych kredytów na rozwój filji...”

"Wobec wyczerpania porządku dziennego Prze-
wodniczący posiedzenie zemknął o godz. 14-30.

Przewodniczący
(—) Wand Juszkiewicz.

Protokulant
(--) S. Sosnowski

Sekretarz Działu Rolnego.

Jak było istotnie.
Oświadczenie p. Wandalina Juszkiewicza.

W protokule Podkom. Mlecz. Wydz. Powiat.
w Słonimie z dnia 31-1-1930 r. powiedziano, że ja-
koby ja narzekał na bezczynną i słabą opiekę Zwią-
zku Spółdz. Pol. w stosunku do Mleczarni w Ozgi-
nowiczach, na podstawie czego Podkom. Mlecz.
powzięła uchwałę, że wskażaniem jest przejście tej
mleczarni do Związku Rewizyjnego Sp. Rol.

Niniejszem oświadczam, że powyższa uchwała
wprowadziła mnie w zdumienie:„Ponieważ na po-
siedzeniu Podkom. Ja jako członek Wydz. Pow.
mając na celu przedewszystkiem dobro rozwoju
mleczarstwa na terenie powiatu i biorąc pod uwa-
gę zły stan spółdzielni Mleczarskich, stwierdziłem,
że ten zły stan został spowodowany bezczynnością
i słabą opieką Zw. Rewiz. do którego te mleczar-
nie należą.

Jako Prezes Rady Nadzorczej Spółdz. Mlecz.
w Ozginowiczach nadmieniam, że ta jedyna w po-
wiecie mleczarnia, należąca do Związku Spół. Pol-
skich, jak została wykazana na podkom. Mleczarsk.
w dniu 31-9-1, najlepiej stoi w porównaniu do in-
nych mleczarń powiatu i manajlepsze 'widoki roz-
woju.

Czł. Wyd. Pow. w Słonimie
(—) Wand. Juszkiewicz.

P.:S;

Odnošne sprostowanie w protokule bedzie zro-
bione w pierwszym posiedzeniu.

(—) W. Juszkiewicz.

Czemu na tą Komisję nie zaproszono przed-
stawicieli Zw. Spółdz. Polskich? (Red.)

Ill

Zapytanie do Nacz. Wydz. Roln.
i Wet. woj. Nowogródzkiego

p. E. Bokuna.
| do naszej redakcji doszła wiadomość, że

WPan, jako Naczelnik jednego z najważniejszych
wydziałów woj. Nowogródzkiego oświadczył, iż po-
stara się o to, by Związku Spółdzielni Polskich
t. j. „Unji“ na terenie woj. Nowogródzkiego nie
było. Wobec powyższego zapytuję:

1-0 Czy p. E. Bokun wie o tem, że w 1927 r.
„Zjednoczenie* udzieliło pomocy kredytowej zł. 111
(sto jedynaście) miljonów zaś „Unja* zł. 336 (irzy-
sta trzydzieście sześć) miljonów zł. — a jeśli się
weźmie pod uwagę, że „Unja* w 60 proc.pr."uje
z rolnictwam to czyż p. nacz. Bokun bierze t* pod
uwagę, że takim razie pomoc „(lnji* dla rolnic wa
wynosiła co najmniej 219,6 miljonów złotych t. j.
dwukrotnie była większa niż Zjadnoczenie?

2-o Czy urzędnik państwowy, zwłaszcza na tak
odpowiedzialnym stanowisku ma prawo odsuwać
czynniki wysilające się w pracy nad podniesieniem
gospodarczym nisko jeszcze stojących Kresów?

3-0 Czy wypada aby urzędnik państwowy bądź
piastujący poważny urząd angażował się do współ-
pracy z jedną organizacją (Zw. Rew. Spół. Rol.) i
przez tą był wykorzystywany do nielegalnego zwal-.

czania drugiej (Zw. Sp. Pol.) przez co pogwałcił
zasadę dotychczas nakazującą nam uważać w

urzędniku państwowym  bezstronnego przedstawi-
ciela interesu ogółu? 2

4-0 Czy w takim razie nie wypada, by WPan

Edward Bokun, jako Nacz. Wydz. Rol. i Wet. wojew.
Nowogródzkiego niezwłocznie dziś wystąpił z grona '

członków Rady Wileńskiego Okręgu Związku Re-
wizyjnego Spółdzielni Rolniczych?..

5-0 Czy wreszcie urzędnik państwowy ma

prawo szkodzić wbrew zasadom Konstytucji i
sprawiedliwości społecznej—komukolwiek aszczegėl-

nie organizacji — utrzymuję nadal — górującej za-
równą metodą pracy organizacyjnej i oszczędną
usługą tej pracy?

P. Kownacki.

Spółdzielczość

to Hala Oszczędzania

 

 

gospodarcze, należące do oddzielnych ugrupowań

powagi i zasługujący na poważaich rzędzie i „tutejsze”—stąd po- Rzecz najcharakteryczniejsza
P. MESOJEDOWI
W ODPOWIEDZI.
Milo jest polemizować i od-

powiadać na artykuły, co do któ-
rych się wie, że:

1) nie są sprzeczne w końcu
z tem o czem mówiły na po-
czątku;

2) wskazują na całkowitą znajo-
mość omawianych tematów moż-
liwie dokładnie.

A teraz, mając powyższe na
względzie przyjrzyjmy się artyku-
łowi jaki się ukazał w numerze
11 12 Tygodnika Rolniczego p. t.
„Na temat walk między związka-
mi rewizyjnemi spółdzielczości
rolniczej“.

Jeśli się na początku mówi
„jest ich dwa (Związki) a niech
ich będzie i więcej", a później w
tymże samym artykule pyta
„dlaczego ten Związek (Spółdziel-
ni Polskich) obrał właśnie nasz
teren — obsługiwany wszak niez-

* gorzej przez inny Związek" — to
w takim wypadku musimy się
dowołać—dla zrobienia najłagod-

niejszej uwagi—na pierwszą na-
szą wskazówkę.

Jeśli pouczać w piśmie facho-
wem czytelników o tem który
Związek na terenie byłego zabo-
ru rosyjskiego jest „intruzem* to
przedewszystkiem należy przez-
wyciężyć swoją niechęć do zada-
nia sobie trudu i zasięgnięcia in-
formacyj u źródła, o tem, kiedy
i gdzie zaczął budzić się kieru-
nek reprezentowany przez Zwią-
zek Rewizyjny Spółdzielni Rolni-
czych i Związek Spółdzielni Pol-
skich.

Dla ułatwienia przypominamy,
że kiedy powstała wogóle pierw-
sza spółdzielnia organizowana
przez ś. p. Fr. Stefczyka na za-
sadach „stefczykowskich* w roku
1890 w Czernihowie — wtedy ist-
niały jyż całe Związki Spółdziel-
ni wyznających dzisiejszą idealo-
gję „Unji*. Od roku 1871 Zwią-
zek Spółek Zarobkowych Pol-
skich w Poznaniu a od 1874 r.
Związek Stowarzyszeń Zarobko-
wych i Gospodarczych we Lwo-
wie. Na terenie b. zaboru rosyj-
skiego wobec trudności stawia-

nych przez Rząd Rosyjski przy
zalegalizowaniu oficjalnego Związ-
ku w ostatnich latach ubiegłego
stulecia, kiedy jeszcze nie było
mowy o organizowaniu spółdziel-
ni stefczykowskich, na tym tere-
nie istniało już kilkadziesiąt spół-
dzielni kredytowych miejskich i
miejsko-rolniczych  zorganizowa-
nych na zasadach bądź Związku
Poznańskiego, bądź Lwowskiego,
utrzymujących między sobą kon-
takt początkowo dorywczy—póź-
niej w stałej od 1903 r. „Komisji
Współdzielczej", której podlegały
spółdzielnie, a która ostatecznie
po odzyskaniu niepodległości
przekształconą została w oficjal-
ny Związek pod nazwą „Polski
Związek Rewizyjny Spółdzielni
Kredytowych w Warszawie, a na-
stępnie na Związek Spółdzielni
Polskich“.

Ješli czytelnik to wežmie pod
uwagę, to musi przyjść do prze-
konania, że to nie „Ulnja” przy-
chodzi na teren „wasz” ale, że
„Unję” stworzyły Związki Spół-
dzielni rozrzuconych po całym
obszarze n/Rzeczypospolitej, a w

siadające pełne prawo do nazwa-
nia się „waszymi” czy „tutejszy-
mi" 'przytem wyznające od same-
go początku ideologję „Unji".

A już chyba całkowitą ignora-
cję ideologji „Unji” wykazuje
autor artykułu domagając się, by
„Unja” raczej zajmowania się
podniesieniem wrogiego nam
elementu niemieckiego — niżby
broń Boże miała swoje tyloletnie
doświadczenie zurzyć dla dobra
własnych rodaków. Bo przecież
mocno zwalczany przez Niemców
poznańskie ruch spółdzielczy
położył wielkie zasługi (dla pol-
skości w Kulturkampfie i haka-
tystycznej polityce  bismarkow-
skiej. Nie co innego jak właśnie
poznański ruch spółdzielczy był
motorem tego podniesienia do-
brobytu jaki dziś w byłym zabo-
rze pruskim obserwujemy. Bar-
dzo obszernie o tem mówi mała
książeczka š. p. dr. Stefczyka
p. t. „Początki i ogólne warunki
rozwoju spółdzielczości w Pol-
sce”. Warto z nią się zapoznać.
Trudu wymaga mało.

w tem że w artykule poruszają-
cym mimo wszystko sprawy za-
sadnicze bardzo silnie podkreś-
lpne, autor stwierdza całkiem wy-
ražnie, žė „nie czuje się na siłach
aby dowiešė".

Czyż nie jest to chęć zrzuce-
nia ze siebie odpowiedzialności
za to co się mówi??... Sprzecz-
ność i przyznanie się do winy
jednak jeszcze nie zwalnia od
sądu, zwłaszcza kiedy stwierdza
się świadomość działania.

Z całym naciskiem podkreśla-
my, że chcąc być szanowanym
należy nie brać się do rzeczy,
którym jak to sam autor stwier-
dza, podołać nie możemy. Istnie-
je pewien typ pisarzy, których
manją jest zabieranie głosu na-
wet w sprawach mało im zna-
nych. Autorowi wspomnianego
artykułu zmuszeni jesteśmy zwró-
cić uwagę na to, że pisma facho-
we dlatego cieszą się ze specjal-
nego uznania, że na ich łamach
rozprawia się nie na zasadzie do-
myłów, ale zdobytej wiedzy, a
głos mają ludzie odziani w togę

a : |

nie swoją wiedzą, czasami stano-
wiskiem, a predewszystkiem tem,
co w potocznej rozmowie nazy-
wamy: „posiadaniem zdrowego
rozsądku“.

A już chyba punktem | kulmi-
nacyjnym jest wyrażony przez
autora pogląd na znaczenie i
wartość ideologji samej w sobie
jako takiej. Nie naszą sprawą
jest pouczać zwłaszcza tak „przy-
jažnie“ dla nas usposobionego
„dzialacza“ spółdzielczego jakim
jest p. Mesojed, nie mniej jed-
nak i w odniesieniu do niego za-
stosować musimy ten, tak popu-
larny komunał, głoszący, że: „ci
którzy chcą być nauczycielami
muszą wpierw przysiąść fałdów i
sami się nauczyć".

Rzeczową polemikę podejmu-
jemy, ale artykuł, będący napaš-
cią, zrzucającą z siebie odpowie-
dzialność, potraktować musimy
tylko w ten sposób.

Związek Spółdzielni Polskich
Oddział w Wilnie,

.
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|| NEKROLOGJA.

Zgon weterana.
Dn. 3 bm. w Wilnie zmarł, a

| 7 tegoż mies. został pochowany
d w grobach rodzinnych na Rosie
, |] weteran 1863 r. ś. p. Kazi-

mierz Cytowicz 89 lat.

Urodzony w Kowieńszczyźnie,
> w majątku Podubissie pow. Ro-
5 sieńskiego, jako syn powstańca

i „1831 r. na mocy specjalnego de-
1 | kretu Cesarza Mikołaja I o sy-

| nach powstańców szlacheckiego
1 pochodzenia ś. p. Kazimierz Cy-
' owicz przymusowo oddany zo-
: stał nie do cywilnego zakładu

3 naukowego, a do Il Korpusu Ka-
i  detów w Petersburgu, gdzie
k kształcili się również i bracia je-
j go Zygmunt i Benedykt.
) E
l

Po ukończeniu korpusu p. Cy-
 towicz jako oficer przydzielony
był w Petersburgu do gwardyj-
skiej artylerji, lecz niedługo tam
pozostawał, ponieważ, jak tylko
w 1863r. doleciały do Petersbur-
ga echa pierwszych strzałów War-

R  Szawskich, wystarał się o urlop,
| 2 wrócił w swe strony i, wierny

Body rodzinnej, zaciągnał się
do powstańczej partji Gieysztora,
Bolożonej z ochotników nietylko
| szlachty, lecz i z włościan naro-
„dowošci litewskiej, nieraz wcale
nawet nie posiadających języka

_ polskiego.

Przydzielony do grupy brata
swego Zygmunta Cytowicza,—na-
 czelnika powiatu Rosieńskiego —
po bitwie w lasach między Szy-
dłowem i Cytowianami, gdzie

_ Padł Zygmunt Cytowicz, ś.p. Ka-
| žimierz Cytowicz przeszedł do
| partjj Dłuskiego, brał udział w
bitwie z wyborowymi oddziałami
Wojsk rosyjskich pod Popielana-

i, gdzie Dłuski zadał im klęskę.
Wkrótce potem, w potyczce ko-

0 Pojurza w Rosieńskiem Ś. p.
ytowicz, straciwszy przytomność

, Wskutek szeregu postrzałowych i
iętych ran, dostał się do niewo-

i skazany został na rozstrzela-
ie, lecz wyrok ten był zastąpio-

„Ry bezterminową katorgą.

| W myśl tego wyroku Cyto-
_ Wicz w kajdanach zosta! wysłany

ć0 Nerczyńskich kopalń.
; Po pewnym czasie zwolniony
' 0d ciężkich robót, a nie mając

eszcze prawa powrotu do ro-
innego kraju ś. p. Cytowicz

Zmuszony był na obczyźnie pra-
ować zarobkowó” czy to w cha-

Takterze pomocnika kapitana
' Słątku, piywającego po rzece Us-

_ Suri, czy to w charakterze zegar:
| mistrza w m. Krestach Nowgo-

Todzkiej gub.
Uzyskawszy na mocy manife-

stu prawo powrotu do swych
tron Cytowicz skwapliwie zeń

skorzystał, lecz niebawem, wobec
onfiskaty rodzinnego majątku,
uszony był szukać zarobku w

9Siębi Rosji, pracując na słynnych
alcewskich fabrykach w  gub.

 Orłowskiej, w żegludze na: Woł-
<ze j w kolejnictwie w Moskwie
iw Nižnim Nowgorodzie. Naresz-
le stęskniony za krajem rodzin-

_ Rym śp. Cytowicz po powrocie doń
Ożenił się z p. Rdelą Łopattówną,
Osiadł na stałe w Wilnie i w cią-
du przeszio 20 lat w charakterze
Tzędnika pracował w Wileńskim
sanku Ziemskim, gdzie był bar-
zo lubiany i poważany.

Kiedy przed 9-ciu laty powsta-
"00 w Wilnie stowarzyszenie wete-

h anėw 1831—1863 r., p. Cytowicz
Przez pewien czas piastował w

po Niem wo wice-prezesa Za-
:| w ciągu 3-ch lat osta-
nich, aż do zgonu, dla braku

o pdrowia, piastował godność człon-
a Komisji rewizyjnej.

_'_ Zawsze skromny, serdeczny,
czynny, wyrozumiały i prawdzi-

__ Wie rycerski, ś. p. Cytowicz wszę-

  

  
s

  

   

  
  

  

   

   

pA

dzie zyskiwał uczucia wysokiego
Moka i serdecznej žyczliwo-

ci.

  Przeto, żegnając tego ciche-
90, a tak wybitnie zasłużonego

_ Obywatela naszegožkraju, nie mo-
 żemy powstrzymać się od prze-
 sania Mu tych krótkich, a z głę-

; bi serc naszych płynących słów
_ »Świetlanej pamięci Twojej naj-

Wyższa cześć!”.

 

  

Doroczne walne ze-
branie N. 0. K.
W dn. 4 b. m. w lokalu włas-

nym przy ul. Orzeszkowej11, od-
było się doroczne walne zebra-
nie N. O. K.

Po zagajeniu zebrania przez
p. Prezeskę, ze względu na wy-
bory Zarządu, przewodnictwo
objęła p. Dyr. Zapaśnikowa, któ-
ra oddała głos prof. Komarnic-
kiemu. Tematem przemówienia
prof. Komarnickiego było rola
kobiety polskiej w społeczeńst-
wie.
W obszernym, a nadzwyczaj

ciekawem przemówieniu, omó-
wiwszy po krótce walkę kobiet o
równouprawnienie zagranicą, pre-
legent przedstawił rozwój ruchu
kobiecego w Polsce, nawołując
przytem kobiety polskie do ko-
rzystania z nadanych im praw i
zaznaczenia swego stanowiska na-
rodowego szczególnie mocno te-
raz, gdy Polska przechodzi tak
ciężkie chwile.

Po wyrażeniu podziękowania
p. posłowi zostało odczytane
obszerne sprawozdanie z prac
N.O.K. w roku sprawozdawczym,
z którego wynika, że wpływy
N.O.K. coraz bardziej się rozsze-
rzają, a praca daje duże, dodat-
nie wyniki.

Praca ta prowadzi się tak na
polu P>R 22

 

 

jak oświatowo kulturalnem, reli-

gijnem i politycznym.
Sprawozdanie kasowe i .ko-

rnisji rewizyjnej zostało przyjęte
i zatwierdzone, przyczem skarb-
niczce wyrażono słowa uznania
za jej gorliwą i uciążliwą pracę.

Ogłaszając wybory nowego
Zarządu, prezeska przedstawiła
nazwiska wylosowanych w roku
bieżącym członkiń, tych, co ze
względu na brak czasu ustępują
oraz zgłosiła w imieniu Zarządu
na ich miejsce nowe kandydatki.

Zebranie stanowczo nie zgo-
dziło się na ustąpienie wyloso-
wanych członkiń prosząc je, by
pozostały w Zarządzie oraz za-
twierdziło proponowane kandy-

datki.

W ten sposób do Zarządu
weszły pp. dr. Kisielowa, Hou-
waldtowa i Waligórzyna.

Na zakończenie p. prof. Otręb-
ska wygłosiła krótkie przemówie-
nie do zebranych Członkiń N.O.K.
nawołując je do czynnej współ-
pracy z Zarządem.
W wolnych wnioskach uchwa-

lono wysłać do posła prof. Ry-
barskiego depeszę treści nastę-

pującej:
Walne zebranie Narodowej

Organizacji Kobiet w Wilnie, po-
tępiając nikczemną napaść pos.
Dobrzańskiego, przesyła Szanow-
nemu Panu Profesorowi wyrazy
czci i RD uznania“.

 

Z KRAJU.
Ujęcie dezerterów |na gra-

nicy litewskiej.
W nocy z dnia 8 na 9 bm. na

odcinku granicznym Kalety patrol
KOP ujął dwóch podejrzanych
osobników, którzy usiłowali prze-
dostać się do Litwy. W wyniku
dochodzenia ustałono, iż to de-
zerterzy z Warszawy. (d)

TURGIELE pow. Wileńsko-
Trocki.

Na 8 maja rb. J.E. ks. Arcy-
biskup  Jałbrzykowski dokona
uroczystości niezwykłej w naszej
parafji konsekracji kościoła Tur-
gielskiego. Prace nad ukończe-
niem zewnętrznych i wewnętrz-
nych robót wkościele trwały dwa
lata i prowadzone były pod kie-
runkiem p. Czarnieckiego z Wil-
na. .Dnia 6 listopada 1927 r. zor-
ganizował się w Turgielach komi-
tet kościelny z księdzem dzieka-
nem Szepeckim i wikarjuszem ks.
Leonem Ławcewiczem na czele.
Koszta robót wyniosły 52 tysiące
złotych. Wykonane prace przed-
stawiają się bardzo ładnie i po-
mysłowo to też komitet parafjal-

ny składa serdeczne Bóg zapłać
p. Czarnieckiemu za jego pracę.

Franciszek Koziełło ,
prezes komitetu košcielnego.

Postawy.
W dniu 23-go marca br. od-

było się w Postawach Walne Ze-
branie członków Chrześcijańskie-
go Spółdzielczego Banku Ludo-
wego w Postawach.

Sprawozdanie z działalności
Banku wygłosił prezes Zarządu
p. Józef Kęstowicz, wykazując w
krótkiem zestawieniu stały roz-
wój tej, tak pożytecznej dla drob-
nych rolników instytucji kredy-
towej. Uchwalono po raz pierw-
szy od założenia Banku wypłacić
udziałowcom  dywidendę, (czyli
zysk) w wysokości 10 proc. od
udziału, co przyczyni się wydat-
nie do zwiększenia zaufania, ja-
kim ludność Bank darzy. Pod-
kreślić należy zasługi prezesa Za-
rządu p. J. Kęstowicza i głównej
pracowniczki Barku p. Bronisła-
wy Domaradzkiej

Życzymy całej instytucji dal-
szego rozwoju i owocnej pracy
na dalekich kresach naszej Ojczy-
zny. K.
 

 

18 CGPWORYM Kordoaen
Zamiana słynnej katedry Ka-
zańskiej w Leningradzie na

muzeum bezbożników.

Według doniesienia z Moskwy,
związek bezbożników w Lenin-
gradzie wystąpił z wnioskiem, by
słynna katedra Kazańska na New-
skim Prospekcie została zamknię-
ta i podobnie, jak katedra św.
Izaaka, zamieniona na muzeum
ateistyczne.

Wniosek zwiazku  bezbożni-
ków został podobno przez wła-
dze rządowe przyjęty. Katedra
Kazańska była w Rosji bardzo
popularna.

JE vadinti
Walka o piwo.

BERLIN, 10.4. (Pat). Na kon-
ferencji, jaka odbyła się wczoraj
w późnych godzinach wieczor-
nych między gabinetem Rzeszy a
przywódcami stronnictw, popiera-
jących rząd Brueninga, doszło do
porozumienia w sprawie progra-
mu finansowego. Porozumienie
to przyjęte zostało przez przed-
stawicieli wszystkich stronnictw
koalicji rządowej z wyjątkiem ba-
warskiej partji ludowej, której

frakcja jednogłośnie kompromis
odrzuciła. Wniosek kompromiso-
wy przewiduje między innemi
podwyższenie podatku od piwa o
50 proc. Dotychczas rząd projek-
tował podwyżkę 85 procentową.

Nowy wynalazek: ikonofon.
NOWY YORK, 10.4. (Pat.) Do-

konane wczoraj próby z nowym
aparatem, zwanym ikonofonem,
dały znakomite rezultaty. Miano-
wicie dwie osoby, znajdujące się
w biurach odległych od siebie o
półtorej mili, rozmawiały wczoraj,
jak przez telefon, mogąc jedno-
cześnie widzieć obraz ruchomy
swego rozmówcy na ekranie. Za-
równo wrażenia słuchowe, jak i
wzrokowe były najzupełniej wy-
raźne i czyste.

Tuka skazany na 15 lat
więzienia.

PRAGA, 10 4. (Pat). Wyrok
sądowy pierwszej instancji, ska-
zujący Tukę na 15 lat więzienia
i Snaczky'ego na 5 lat, został
zatwierdzony przez sąd braty-
sławski drugiej instancji w całej
pełni.
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czas odnowić prenumeratę

na miesiąc KWIECIEŃ.
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zostatniej chwili.
Z posiedzenia Rady Miejskiej.

Wczorajsze posiedzenie Rady Miejskiej wypełniła głośna sprawa

gospodarki kanalizacyjno-wódociągowej Magistratu.

Dyskusja była

wność radnych

akcji,

żliwienia powzięcia decyzji.

bardzo przewlekła,

socjalistów, i

w eelu przewleczenia sprawy,

ze względu na wielomó-

robiła wrażenie” zorganizowanej

zmęczenia radnych i uniemo-

Odczytane na początku dyskusji wyjaśnienia Magistratu w spra-

wie stawianych przez komisję zarzutów, wypadło blado i ogólnikowo.

Stanowisko koła Chrz. Narod. sprecyzowali w diuższych prze-

mówieniach radni: p. prof. Komarnicki i p. inż. Kubilus.

W obronie gospodarki p. Czyża przemawiali jedynie socjaliści.

Do godziny 2 w nocy p. Czyż jeszcze nie odpowiadał na za-

rzuty, stawiane pod adresem gospodarki sekcji technicznej.

Q godz. 2 w nocy posiedzenie jeszcze trwa.

Wobec spóżnionej pory zamieścimy szczegółowe sprawozdanie

w numerze jutrzejszym.

TEATRY MIEJSKIE.
POLSKI.

„Czarujący emeryt" krotochwila
w 3 aktach Wincentego Rapac-
kiego (syna). Reżyserował J.

Leszczyński.

Występy Jerzego Leszczy-
ńskiego.

Niepierwszą to dobrą, swojską
krotochwilę daje Wincenty Ra-
packi, znany aktor, świetny pio-
senkarz, scenie polskiej a wszyst-
kie tem się odznaczają że przy
maximum wybornego humoru nie
trącą ani na krztę pornografją,
tą nieodłączną przyprawą fran-
cuskich, węgierskich i in. fars.

Autor, warszawianin z krwii
kości zna i kocha swoją Warsza-
wę i wyławia w niej typy i typki
dawniejszeiwspółczesne z róż-
nych środowisk życia inteligencji,
rzerniosła, handlu, teatru. A już
nadewszystko, sam od wczesnej
młodości aktor jak i jego znakomity
ojciec, lubi na scenie kolegę swe-
go — aktora.

Tak też i „bohaterem" jego
ostatniej krotochwili jest dymisjo-
wany aktor, mniej więcej trente-
ans sonnćs, przemiły kawalarz,
nieszkodliwy błagier i nieszkodli-
wy kobieciarz, wyborny kompan
do wypitki, zachwycający chłopiec
na którego lecą kobiety jak mu-
chy na lep.

Co za bajeczny typ stworzył
z tego młodego emeryta Jerzy
Leszczyński! Jaki kipiący życiem,
beztroski niebieski ptak, czarują-
cy mężczyzna powstał z Plonic-
kiego w Leszczyńskiego inter-
pretacji! Talent Leszczyńskiego
jest przebogaty o dużej skali,
najprzedniejszego gatunku, ale
swój wyraz istotny i najdoskonai-
szy znalazł w lekkiej komedji i
krotochwili. Poszedł w tem nie za
sławnym swym śp. ojcem, akto-
rem par excellence dramatycznym,
lecz za matką Sz. Panią Hono-
ratą Leszczyńską świetną artystką
komedjową, którą starsza gene-
racja widzów, jakże wiernie i nie-
zapomnianie zachowuje w pamię-
ci w jej niezrównanych kreacjach
jak „Madame Sans-Gėne“ lub
„Ich czworo“.

dalwy śmiechu, gorące, ser-
decznei długie oklaski, któremi
darzyli Wilnianie ulubieńca War-
szawy, były miarą tego, jak nie-
pospolity ten aktor przypadł im
do serca.

Dobrze sprawiała się gromad-
ka wileńskiego zespołu towarzy-
szącego Leszczyńskiemu i przez
niego wyreżyserowana, a szcze-
gólniej p. p. Wyrwicz-Wichrowski
doskonały w roli zdzieciniałego
nieco dziadka, Wernicz bardzo
dobra w swem opętaniu hazar-
dowem Fela, Niwińska, która
w dużym stopniu pozbyła się
minoderji i nie eszofuje się już
tak mocno rolą, Biernacka, która
zrobiła dobry typ z M-lle Marie,
Molska — Amelja i Eichlerówna
Zula.

Chcecie się świetnie zabawić
i zobaczyć aktora pierwszej kla-
sy—idžcie na „Czarującego eme-
ryta" z Jerzym Leszczyńskim.

Pilawa.

ROZMAITOŚCI.
Zdarte z trupów żydow-
skich śmiertelne Koszule...
W niedzielę wieczór patrol po-

licyjny przechodząc koło cmen-
tarza żydowskiego w Żyrardowie
zauważył, iż jakiś człowiek roz-
kopuje grób.

Człowiek ten po wydobyciu
trumny ze zwłokami zdarł z nie-
boszczyka t. zw. śmiertelną ko-
szulę, w którą zwłoki były owi-
nięte. Osobnika tego natychmiast
aresztowano przyprowadzono do
komisarjatu policji.

Okazało się, że jest to Ignacy
Dudziński, grabarz i stróż cmen-
tarza żydowskiego w Żyrardowie.
Uprawiał on ten proceder już od
kilku miesięcy, a t. zw. „śmiertel-
ne koszule” sprzedawał.

Wiadomość ta wywołała ogól-
ne przerażenie, zwłaszcza wśród
tych, którzy nabywali płótno od
Dudzińskiego. Zaczęto zdzierać z
siebie bieliznę lub palić ją. Wśród
ludności żydowskiej w Zyrardo-
wie panuje wielkie wzburzenie.

Z gminy żydowskiej Zyrardo-
wa wystosowano zapytanie do
rabina, co robić. Narazie przyszło
polecenie, ażeby cmentarz jako
sprofanowany zamknąć.

Egzamin 81-letniego kan-
dydata.

Dnia 9 bm. o g. 1 po połud-
niu, na egzamin przysięgłych
mierniczych, odbywający się przed
państwową komisją egzaminacyj-
ną w gmachu politechniki war-
szawskiej stanął najstarszy chyba
ze wszystkich egzaminowanych
kiedykolwiek kandydatów, p. E.
Klepacki, urodzony dnia 5 sierp-
nia 1849 r.

Przewodniczący komisji prof.
Ponikowski, wraz z asystentami
zadał sędziwemu kandydatowi
kilka trudniejszych pytań, prze-
ważnie teoretycznych, na które
egzaminowany odpowiadał biegle,
pewnie i z zupełnem opanowa-
niem przedmiotu.

Po przeegzaminowaniu wszyst-
kich kandydatów komisja odbyła
naradę, podczas ktorej współpra-
cownik nasz miał możność po-
mówić z p. Klepackim.

P. Edward Klepacki, mający
81 lat, urodził się w miasteczku
Stawiskach, w powiecie kolneń-
skim w dawnej guberji iomżyń-
skiej (obecnie w województwie
białostockiem). Po naukach po-
czątkowych w szkole sńego krew-
nego w Wąsączy, wstąpił do gim-
nazjum w Łomży, które chlubnie
ukończył

Początkowo miał zamiar po-
święcićbęirae ORO

 

później został mierniczym. Pra-
cował w Łomży i ostatnio od lat
40 w Warszawie, gdzie znalazł
pracę w Towarzystwie kredyto-
wem ziemskiem. Jest żonatyi ma
córkę.
W chwilę po tej rozmowie

komisja zawezwała kandydatów i
oznajmiła im wyniki egzaminów.
Okazało się, że p. Klepacki znaj-
duje się na liście szczęśliwych,
którzy dyplom przysięgłego mier-
niczego uzyskali.

Pierwszy powinszował mu p.
prof. Ponikowski, poczem inni
profesorowie i koledzy ściskali
dłoń rozrzewnionemu staruszkowi.

Telefon pomiędzy Ameryką
północną a południową.
Dnia 3 b. m. odbyła się uro-

czystość otwarcia komunikacji
radjotelefonicznej pomiędzy Hme-
ryką północną a południową.

Z gabinetu swego w Białym
Domu, w Waszyngtonie, prezy-
dent Hoover przesłał słowa powi-
tania prezydentowi  rzeczplitej
Chile, Ibanezowi, a następnie prezy-
dentowi  Ulrugwaju.  Campiste-
guyowi. Z powodu jednak choro-
by gardła prezydenta Argentyny,
Irigoyena, musiano zaniechać roz-
mowy z Buenos Aires.

 

GIEŁDA
WARSZAWA, 10.1V. (Pat.).

Waluty i dewizy:
Dolary 8,90—8,92—8,88.
Nowy York kabel 8,921—8,941—8,901.
Belgja 124,53—124,84—124,22,
Nowy York 8,908—8,928—8,€88.
Holandja 358,30—359.20—357,40.
Kopenhaga 238,85—239,45—238,25.
Łondyn 43,39—43,50—43,28.
Wiochy 46,77—46,89—46,65.
Paryż 34,933 ,—35,02—34,85.
Praga 26,41 '/,—26,48—26,35.
Szwajcarja 172,86—173,29—172,42.
Wiedeń 125,69—126,00—125,38.
Berlin w obr. pryw. 212,90.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 122,75—122,25,
Premjowa dolarowa 75,/5—75,50, 5"/, kon-
wersyjna 55, 5 „ kolejowa 51, 6*/; dola-
8%, L. Z. B. G. K. (B, R, obl. -B. G.
K. 94, te same 7', 83,25. 7%, ziemskie
dołarowe 75. 4! „9%/, ziemskie 54,50—54,75,
4,9 warszawskie 54,75, 57, warszaw-
skie 57,50, 8', warszawskie 76,50—76,75,
8”, Kalisza 66,75, 8%, Łodzi 70, 10',
Siedlec 79.

Akcje:
Bank Dyskontowy 117, Polski 167,50

—167,25—168 Siła i Światło 97, Cukier
27,50, Wysoka 139,50, Koleje Dojazdowe
17, Węgiel 58, Lilpop 25,50, Ostrowiec
s. B. 70 —68 — 69. Starachowice 20,50,
Haberbusch 108—109

Cennik artykułów pierwszej
potrzeby w handlu detalicznym

w Wilnie.
Chieb żytni 75/,9 1 klg. 40—38, chleb

żytni 70%, — 43—4 , chleb rarowy —
35—30, chleb pszenny przemiał 65/9
90—80, mąka rszenna — 90—70, "yz
tnia razowa — 31—29 żytnia pytlowa—
42—40, kasza jęczmienna — 65—%0, ja-
glara — 85—70, gryczana — 90 — 80,
man1a—1,40 —1,00, owstans—1,20 — 85
perłowa — *0—60, pęczak—55—50, groch
polny — 60—40 fasola biała—!,20—1,00,
ryż—1.00—90: mleko, niezbierane1 litr
50—45, śmietana—2.30—2,00, masło nie-
soione 1 kg. 8,00—6,50, zmasło solone—
6,50—5,50, ser krow! wyczajny—2,00—
160, iaja 1 szt .27—20 słon'na świeża
1 kg. 4,00—3,60, słonina solonakraj. —
4,0—3,50, szmalec wieprzowy — 4,60—
400. sadło—4,,60—5,80, sledź (szmalców-
ka) 1 szt. 25—15, olej 1 kg 240—2,00
kartofle—10—8, kapusta świ-żs—15—8
marchew—20—15, buraki—15—8, bru-
kiew — 15,—8 cebula — 45—,75 cukler
krysztsł — 1,70—0,00, cukier kostka —
2) 5—0,00, sól blała—35—00, kawa natu-
ralna — 10,00—8,00, kawa zvożowa —
2,80—2,00, herbat -—30,00—20.00, węgiel
—9—7, drzewo opałowe—16—'7, nafta
1 litr KA mydło zwycz. do prania
1 kg.1,80—1,50, soda do prania—50—45,
proszek mydlany — 50—45, świece —
240—2,00, pszenica—36—29, žyto—25—
24, jąc 'mień — 23 — 22,  salera —
80—70, owies zwykły—23—2i, gryka —
31—29 kiełbasa wieprz. zwyc7.—4,20—
4.00, mięto wołowe—2,20—1,80, mięso
c=ięce—2,40—2,00, mięso ba'»nie —
2,40—220, m'ęso wieprzowe 3,20—2,80,
$lar'—12—9. słoma snopki—9—38, otrę-
by pszern-—22—21, otręby żytnie —
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 irzyk z przestrzeni.

17) najwyższego stopnia, oczy miał wytrzeszczone i ru-
chy gorączkowe.

— Ritol wołał piskliwym głosem. — Rito!
Dziewczyna zatrzymała się w biegu, nie za-

niepokojona zresztą bynajmniej tem wołaniem, do
którego była przyzwyczajona.

opanować i nie mogę.

ci, że nie postradałem rozsądku.
Pocałował ją w przelocie.

— Chodź do stołowego.
przekonam.

To niemożliwe!

na mnie takiemi wystraszonemi oczyma, zaręczam

Za chwilę sama się

Nie patrz „— Zwycięstwo! — ryczał. — Zwycięstwo! By
wybuch! Widziałaś Ritko, widziałaś?

Pociągnął ją dokoła stołu w szalonym tańcu,
aż zdyszany i zasapany rzucił się na fotel, mówiąc
przerywanym od zmęczenia głosem:

— Od tej chwili, Ritko, zaczyna się nowa era

Z
z

T
A

Przekład autoryzowany lzy Glinki.

(Przedruk wzbroniony).

Pozostanie więc na zawsze tu, w tym domu,
Nmotna i daleka od świata i jego uciech... Przez
ale lata jeszcze będzie słuchała utopijnych marzeń

ojca, dogadzala jego dziwactwom, psuła go, jak
psuje jedynaka.. | pewnego dnia pozostanie na
świecie sama. Może wtedy będzie już za stara, aby
stworzyć sobie rodzinę? Czy nie będzie skazana na

_ Wieczną pustkę w swoim samotnym domu?
Rita wstrząsnęła się.

Co mi dziś chodzi
zmusę się wziąć w karby.

Wyszła, aby rzucić kurom okruszyny, zebrane
ze stołu. (llubienica jej, biała czubatka, wydzioby-

po głowie? Doprawdy

_ wała okruchy z ręki Rity, dziewczyna«drażniła kurę,
zaciskają dłoń, zuchwały ptak starał się dziobem
otworzyć jej palce.

—(o robisz? To bolil—zawołała Ritai uciekła
do bulbdų, Ścigana przez białą czubatkę, której
Podobała się ta zabawa.

Z dorau wyskoczył kapitan, nagle, jak pajac
Wyrzucony sprężyną. Wydawał się wzburzony do

— Chodź prędzej, Rituś, chodź prędzej!!
Co ci się stało, tatusiu?—zapytała, spostrzegł-

szy wzburzenie ojca.
Grisolle chwiał się na nogęch jak pijany.
— Stało mi się... że dziś jest najpiękniejszy

dzień w mojem życiu! Czy ty to rozumiesz, Rito?
— (dał ci się twój eksperyment?
— Nie mów nic, błagam cię, nie mów nic.

Milcz i chodź ze mną. Pokażę ci coś niezwykłego!
Coś takiego, czego nie oglądało nigdy żadne
ludzkie oko.

Wpadł zpowrotem do domu. Rita weszła za
nim. Przestraszona temi objawami podniecenia,
skłonna była podzielić opinję sąsiadów, że ojciec
ma bzika.

Kapitan w danej chwili wyglądał zresztą rze-
czywiście, jak człowiek pozbawiony równowagi
włądz umysłowych. Biegał z „pokoju maszyn* do
stołowego przez salonik i z powrotem, nie przesta-
jąc ani na chwilę mówić gorączkowo i bezładnie:

— Nie niepokój się, Ritko, jestem zupełnie
zdrów na umyśle. Zrozum, że to był wstrząs! --By-
łem tak pewny, że się uda, nie przypuszczałem,
że to na mnie zrobi takie wrażenie. Chciałem się

Na stole w glinianej miseczce, Rita zobaczyła
szczyptę jakiejś sproszkowanej, szarej substancji.
Było jej może ze dwadzieścia maleńkich ziare-
nek.

— Widzisz to, Ritko? Wiesz, co to jest? Oczy-
wiście nie wiesz. Jest to materjał wybuchowy o
olbrzymiej sile, bardzo odporny i nie wybuchający
nawet od uderzenia. Aby uzyskać wybuch, trzeba
mieć zapłon i lont Bickforda. Ale ty oczywiście nie
wiesz, co to jest lont Bickforda? Nic nie szkodzi.
Przypatrz się dobrze tym ziarenkom i nic się nie
bój, niema żadnego niebezpieczeństwa. Będziesz
świadkiem niebywałego eksperymentu.

Odurzona tym potokiem słów, Rita stała nie-
ruchomo przy stole. (słyszała znów głos ojca z
drugiego pokoju.

— (waga, Ritko! Czy patrzysz? Nie odwracaj
się, zaczynam...

W miseczce błysło silne światłoizgasło. Trwa-
ło to zaledwie część sekundy. Na dnie spodka nie
zostało śladu proszku.

Kapitan wpadł z powrotem do pokoju i
chylił się nad stołem.

po-

historji ludów...
VIII.

Koszykarze.
— Nie jesz, Chapotard? Masz przecież zwykle

doskonały apetyt, a ten pasztet z gęsiny jest
wprost cudowny...

— Jestem chory, naczelniku — odpowiedział
mrukliwie Chapotard — i jest mi coraz gorzej.

— (Cierpisz na żołądek? Ty? Posądzałem cię,
że z łatwością trawisz kamienie, a ty chorujesz...

Chapotart wskazał palcem głowę.
— Cierpię tu... Z głową niedobrze...
że mamy dziś dwudziesty trzeci

Czy pan
wie, paździer-
nika?

— Owszem, cóż w tem niezwykłego, że dziś
mamy dwudziestego trzeciego października?

— | to pana nie przeraża? Nie odkryliśmy nic...
nawet żadnego śladu... Zaczynam nabierać wstrętu
do tego wszystkiego. Rozumiem jeszcze duże
miasto... Zręczny zbrodniarz ma tysiąc sposobów
ukrycia się. Ale tutaj? Kpią już z nas, naczelniku.
Givrac i doktór Garbet na pewno O, =
na nas. c. n.).  
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nych od kościoła parafjalnego w notacje i wpisy przez urzędników Przedsiębiorcy Kiórzy Ann DA prowincji. Sąd okręgowy w ewg sztuka Brucknera „Prze- bestjalskiej i wprost niewiarogod-

Kalwarji. Rozkład wizytacji tych stanu cywilnego, organy P.P. i sposób konkurują o akóGn Wilnie, podzielony na trzy wy- *PO ' „Cudowny pierścień". Efek- "= zbrodni na kilkuletniem
jest nastepujący: rządców domów. pociągani będą do odpowiedzial- działy, t. j. jeden w pełnym skła- towna baśń J. Warneckiego ukaże się dziecku. ; 2 2

Dnia 21.IV o godz. 7“, — 16 Wobec tego ministerstwo spraw ności karno-sądowej. Ža przestę- dzie i dwa jednoosobowe rozje- przyszłym tygodniu na scenie Teatru na Oskarżony Ostrowski, sekwe- :
Kalwarja, 22.1V — 9—16 Mejsza- wojskowych wyjaśniło obecnie, u5ži5-d521 ads de” Bzch fat chał się do trzech różnych miast YE dako, PE przezna- strator „urzędu gminnego w Mi- to.

p 9 > a Cana R o, kolajewie, pelniąc chwilowo funk- .goła, 24.1V — 9—16', Niemen-
czyn, 24.IV —7'/.—14 Rudomino,

że wymienione wyżej
urzędy nie mają prawa

organy i
czynić

więzienia i 10.000 zł. grzywny. (d) Wileńszczyzny, by rozpatrzeć spra-
wy karne wynikłe na tamtejszym

Teatr Miejski w „Lutnt'.
Występy Jerzego Leszczyńskiego. cję nadzorcy robót drogowych w

obrębie gminy, w lesie ub. r. za-24.IV — 14V/,—18  Porudomino, jakichkolwiek wpisów do książe- Sprawy uniwersyteckie. terenie. Dziś trzeci występ znakomitego artysty Ob ą >
25.IV — 8—12Y, Miedniki,25.1V— czek wojskowych. Poza władzami — Premocja. Dnia 12 b. m. Do Mołodeczna wyjechał sąd w pełnej humoru komedji W. Rapac- mieszkał. u gospodyni we wsi
13—17 Rukojnie, 26.IV — 8—13' wojskowemi mogą jedynie urzę- o godzinie 1-ej w Auli Kolumno- W składzie pp. sędziów: Sienkie- ©3 przedstawieniapopoludniowe. Załoneckie Rieksandry Piotrow-
Biala Waka, 27.IV — 8—13/, Ła- dy gminne (magistraty), w spe- wej Uniwersytetu odbędzie się Wicza, Szpakowskiego i Zaniew- W najbliższą niedzielę w Teatrach Miej- skiej. 26 ;
waryszki, 27.1V — 14—18 Micku- cjalnie na to przeznaczonych ru- promocja Stefana Cierpińskiego Skiego. Sesja tu trwać będzie od skich odbędą się przedstawienia popo- „Ža gościnę i zaufanie, Ostrow-
ny, 28.IV — 10—16 Ostrowiec, brykach, czynić adnotacje o do-' na doktora wszechnauk lekarskich. 10 do 16 b. m. ludniowe pocenach zniżonych. W Te. ski wieśniaczce odpłacił się iście
29.1V — 10—16 Szumsk, 30.IV— P. sędzia Okulicz-Rackiewicz ze na hohulance „Broadway, zaś w bestjalski sposób, bezczeszcząc

7“, — 14 Nowe Troki, 30.IV —
14: —18 Stare Troki, 1.V—8—13
Sużany, 1.V —13/,—17/, Jęcz-
mieniszki, 2.V — 10—14 Rukojnie,

konaniu meldunków wojskowych.

Sprawy kolejowe.
— Dyrektor Kolei Państwo-

wych inż. K. Faikowski wyje-

Wstęp wolny.

Sprawy sanitarne.
—Lustracja szpitali. W dniach

najbliższych Komisja lekarska do-

od 10 do 17 b. m. rozpatrywać
będzie w trybie oproszczonym
sprawy karne w Oszmianie, zaś
w tymże czasie i trybie p. sędzia

w Teatrze Lutnia „Miłość czy pięść".
— „Jaš i Małgosia" na poranku

w Lutni w niedzielę o godz. 12-tej w poł.
— Poranek w Saii Miejskiej. Sta-

raniem Koła Przyjaciół Harcerstwa przy
Czarnej Trzyna:tce Wil Druż. Harc. zo-

i zarażając jej 6 letnią córkę.
Przeprowadzony powód sądo-

wy,w zupełności ustalił winę
podsądnego, który wreszcie sam

4.V — 10—16 Rudziszki, 5V — chal w sprawach służbowych na kona lustracji sanitarnej szpitali Eydrygiewicz sądzić będzie w stanie wyświetlony w niedzielę dn.13bm. faktu nie negował,ajedynie sta-
71,—10%, Rzesza, 5.V—11,16'/4 kilka dni do Warszawy. położonych na terenie miasta Głębokiem. k o godz. 12 m. 15 film artystyczny rał się usprawiedliwić tem, że
Podbrzezie, 6.V — 8—12'/, Po- — Oszczędności w kolej- Wilna. (d) „Siódmy cud świata* dramat w 9 ak- działał po pijanemu.

łuknie, 6.V — 13',—17 Rudniki, nictwie. Wśród zarządzeń oszczęd- — Odra i tyfus wygasają.
Sprawy szkolne. tach induskiego autora Niradżan Pola. Sąd pod przewodnictwem p.

 

7V — 7/,—11 Taboryszki, 77V—  nościowych wydanych przez mi- Z powiatu dziśnieńskiego dono- — Dyrekcja Państwowej DRAY Aoianiaiprzeznarzony na Sędziego | Sienkiewicza  wyniėsi
12—16 Onżadów, 7.V — 17—Tur- nisterstwo komunikacji, wydane szą, iż panująca tu, wśród ludno- Szkoły Rzemieślniczo-Przemy- obozy letnie drużyny. wyrok skazujący Ostrowskiego
giele, 8.V — 7—konsekracja ko- zostało polecenie wileńskiej dy- ści epidemja tyfusu i odry, zo- Słowej w Wilnie podaje do wia- POLSKIE RADJO WILNO na osadzenie w ciężkiem więzie-
ścioła w Turgielach, 8.V —,14/,—  rekcji kolejowej wprowadzenia stała niemal całkowicie zlikwido- domości rodziców i opiekunów 8 niu przez lat cztery.
16'/ „Jaszuny, 9.V — 10—15 Kor- możliwie największych  ograni- wana przez kolumny przeciwty- uczniów, że wywiadowcza nie- F ala 385 mtr. Kos.
nie, 11.V — 8—17 Suderwai Szy- czeń przy wydawaniu bezpłat- fusowe Polskiego Białego Krzyża. dziela została wyznaczona na Prog ra m:
łany, 12.V — 7'/,—11' , Bystrzyca,
12.V — 12 — Michaliszki, 13.V —
7 łą — 12 Giewiaty, 13.V—13—17
Worniany, 14V — 10—15 Duk-
szty Pij, 15.V — 8—16 Balingrė-
dek i Bujwidy 18.V — 1017—16
Landwarów, 25.V — 8—16 Nowo-
Wiłejka.

Sprawy miejskie.

nych biletów kolejowych różnego
rodzaju instytucjom. Zarządzenie
to podyktowane zostało koniecz-
nością wprowadzenia jak najdaiej
posuniętej oszczędności w kolej-
nictwie. (d).

Handel i przemysł.
— W sprawie ulg celnych

na maszyny niewyrabiane w

llość chorób zakaźnych w tym
powiecie spadła o 80'/,. (d)

Z życia stowarzyszeń.
— Wiieńskie Koło Związku

Bibljotekarzy Polskich. Dnia 11
kwietnia, w piątek o godz. 7 i pół
odbędzie się w gmachu (lniwer-
syteckiej Bibljoteki Publicznej do-
roczne Waine Zebranie członków

dzień 13 kwietnia r. b. o godzinie
12 m. 30.

— Wieczór Muzyki Polskiej od-
będzie się staraniem b. uczenic gimn.
im. Elizy Orzeszkowej w sobotę 12 bm.
o godz. 8-mej wieczorem w lokalu te-
goż gimnazjum.

Słowo wstępne — wypowie p. Ja-
dwiga  Wokulska-Piotrowiczowa; na
program złożą się utwory Szopena,
Szymanowskiego, Różyckiego, Karłowi-

Piątek, dnia 11 kwietnia 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Muzyka popularna.
13,10. Komunikat meteorologiczny.
15,15. Odczyt dla matur/ystów.
15.35. „Czego ludzie nie wymyślą?*,

pogadankę dla młodzieży.
16,00: Gramofon.
15,15. Gramofon.
17,00. Komunikat L. O. P. P.
17,15. Rekolekcje radjowe.
17,45. Koncert T-wa Miłośników

Sport. .
Ekipa kawalerzystów  wyje-

chała do Nicei.
Polska ekipa konna wyjechała już

do Nicei, gdyż konkursy rozpoczynają
się już 16 b. m. W skład ekipy weszli:
rtm. Królikiewicz, rotm. Kapuściński,

rtm. Skupiński, por. Szosłand, por. Ko-
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— Na stanowisku dyrekto- kraju. Jest wskazane, by firmy, Koła. . EAAaa, inas Dawnej Muzyki. aea TM P
ra teatrów miejskich nie zaj- które chcą sprowadzać maszyny — Narodowa Grganizatja Pławskiej, Girynowej i Grabowskiej, 18,45. Skrzynka pocztowa. 2 VT TESTSIS S BSSCRISIS E o
dzie żadna zmiana. W związku z Niemiec (maszyny, niewyrabia- Kobiet zawiadamia, że od dn. 15 dawnych uczenie gimnazjum. 2 aokye dą t
z kursującemi w Wilnie pogło- ne w kraju), nadal wstrzymały się b. m. zapisy na ogródki działko- ZE o EBS A 20,05. Koncert symfoniczny. A OFIARY
skami o możliwej zmianie na od wnoszenia podań o ulgi cel- we przyjmuje Sekretarjat N.O.K., bilety do nebycia w kancelarji gimna- poskonaly zasięg nowej radjostacji _ złożone w Administracji „Dziennika > :stanowisku dyrektora teatrów ne, ponieważ Ministerstwa Prze- czynny codziennie od g. 11 do  zjum w godz. 10—12, oraz przy wejściu. nadawczej w Kolumbji. Wileńskiego".
miejskich informują nas, iż umo- mysłu i Handlu, oraz Skarbu, na- 1-ej (z wyjątkiem świąt t. j. od a i Ž i Ž Ę
wa zaa 19lipda 1929 r. na pewno będą w dalszym ciągu dn. A do 24 b. m.) W A 15 Kronika policyjna. E E asTaino noki woO:
przeciąg trzech lat między stosowały dotychczasową taktykę b. m. o g. 6-ej wiecz. w lokalu — Pożary. Wnocy z dn.5 na 6bm. Telefunken, nadaje od 5 września r.ub.  wickiego, sklada d-h Marjan Sipniewski

we wsi Maculany pow. Oszmiańskiego złot. 20.
spłonął dom mieszkalny i chlew, nale-
žąte do mieszkańca tej wsi Tarase-
wicza Fiorjana. Straty wynoszą 5000 zł.

regularne audycje. Według nadesłanych
wiadomości, stację słychać doskonale R
nawet daleko poza granicami Republiki By
Kolumbijskiej. Stolice państw sąsie-

N. O. K. (ul. Orzeszkowej 11) od-
będzie się zebranie? przyszłych
właścicieli działek z udziałem in-

odmowną, jak długo, albo kon-
wencja nie będzie ratyfikowana,
lub też w łonie rządu nie zapa-

ZASP-em a miastem, może być
zerwana każdego roku z trzymie-
sięcznem wymówieniem, nie póź-

 

 

Od dnia 11 do 13 kwietnia 1930 roku i Sensacyjny dramat pionierów
włącznie będą wyświetlane filmy: «WILK l SZAKALE» pustyni cdktóW 8. w roli gł.

pies-wilk „RIN-TIN-TIN“. fNad program: MOJA POŁOWA... TWOJA POŁOWA komedja w 2 aktach. 2) Ha-
D-H. K. RYMKIEWICZ Mickiewicza 9. WSniso.ejcjs |

Poleca w wielkim wyborze: kości z majątku Wieikie-
Hranicze p. Swidowej

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5 rold w roli Samarytanina komedja w 1 akcie. Kasa czynna od qodziny 3 m. 30. Początek seansów od go- i ht S j dziny 4. Następny program: „Król Kiólów". OBICIA pap. (Tapety) od zł. 1,50 gr. za rolkę. — Wielka wyprzedaż poleca: D.-H. St. Banel ag

RESZTEK niżej kosztu: i S-ka Wilno, Mickiewi-
RER SOS OPI TUP IAM TORY TEKSTAISTAN Wielki wybór dywanów i chodników z linoleum. — Ceraty stołowe cza 23. a a
 

i na meble.

 

 

 

 

 

 

 

PIERWSZE Dziš! POWTORZENIE PREMJERY! Pierwszy Otrzymano wielki transport OBUWIA na gum. podeszwach: sportowe,
ŽWIEK = KINO Polski Film Dźwiękowo-Śpiewny i Mówiony M 0 R - L N 0 ŚĆ PANI D U LS KI EJ tenisowe, spacerowe i inadwai bar. solidne sora, SĄ MOCNE vy, s AB K A = BU

D Ę 0 Dramat obyczajowy i erotyczny p g rozglošnej sztuki GABRIELI ZAPOLSKIEJ. Oczaruje was muzyka znakomitego į tanie. — Ceny ściśle fabryczne. 267 eikenošia, —UCRJO "sią p
kompozytora Ludomira Różyckiego. Spiewy Chóraine. Spiewy Solowe. Usłyszycie z ekranu głosy najwybitniej- o tylko z MĄKI B-ci p”
szych polskich artystów. Udział biorą: ZOFJA BATYCKA (Miss Polonja na r. 1930). Dela Lipińska, Marta Fianco- Krausse_ poleca D. Fi. St. 3

« »| wa, Tad. Wesołowski, A. Dymsza i inni Prolog. Pierwsze polskie słowo z ekranu wygłosi Józef Węgrzyn. , Baneli S-ka Wilno, Mi- 8
Sensacja: Rewelacyjne dodatki wokalno-muzyczne wytwórni „Warner Brothers New-Jork“. 1. Orkiestra jazzban- Dochód ckiewicza 23. =! s. |
dowa Abe Lymana. 2. Wszechświatowej sławy ekscentrycy muzykalni Bracia Arnnaut. W celu uniknięcia natłoku, FA

Początek seansów O go-| uprasza się Sz. Publiczność o łaskawe wcześniejsze nabywanie biletów. Sz Publiczność uprasza się o łaskawe zapewniony posiada każ- PIANI- a
dzinie 3//,, 6,8i 10-ej przybycie na początki seansów o godz. 3 i pół, 6, 8 i 10, gdyž podczas wyświetlania obrazu publiczność na salę dy przy lokowaniu osz- FE:

„ > wpuszczana nie będzie. — Honorowe bilety bezwzględnie nieważne. czędności przez Wilei-| == NA i 1
skie Biuro Komisowo- EJ rORTE- a.

BAUXVTOWY Handlowe Mickiewicza 21 ) ją
Na aparacie amerykańskiej światowej firmy „PACENT*. Niebywała sensacja Pierwszego Dźwiękowo- tel. 152. 176—1 s PIANY. +

D Ž w i Ę K 0 w E Śpiewająco-Mówiącego Filmu p. t: zez światowej sławy |

| a 6 [EJ | Pleyel,  Bechstein

K i N 0
etc., takoż Korntopf

55 WORKAMI i WAGONOWO „ua; na zasezpi. | 987. A,Drygas,u-
Wspaniała rewja międzynarodowej muzyki. Film „UPADŁY ANIOŁ" jest wyrazem wspaniałej techniki czenie Mipótecznó wek-| Znane rzeczywiście
dźwiękowej. Film ten pobił rekord powodzenia w Warszawie, gdzie był wyświetlany w ciągu 10-ciu ty- DOST. Z slowe. Wileńskie Biuro| ZA najlepsze w kra-

« 9||godni. NAD PROGRAM: 1) Słynna śpiewaczka MUSIC HALLU wykona szereg najnowszych pic- ARCZA Komisowo - Handlowe| Ju przez najwybit-
senek tanecznych i kabaretowych. 2) Najnowszy rewelacyjny dodatek śpiewający. Początek Mickiewicza 21, tel. 152. | niejszych  fachow-

seansów o godz. 4, 6, 8 i 10-ej w. W dnie świąteczne początek o g. 2-ej. REPREZENTACJA ' ' 29| ców na Pow. Wy-
Uprasza się Sz. Publiczność o przybywanie zgodnie z nabytemi biletami na 15 minut przed rozpoczę- c= stawie w 1929 r.

MICKIEWICZA Nr. 22 ciem seansów. Bilety honorowe nieważne.

Ma Woj: Wi. kowo. Pol. i BiAłosot. <;Been) iesi Iš e OWOQT. dl. | d 05 (l. przy głównej ułicy mi: | (,

Kuituralno- Oświatowy | dramat sensacyjny w 7 aktach z TOMEM MIXEM w roli gł. NAD PROGRAM: sta Nowej-Wilejki, nada- 8
Kino- "| KUKOCHANY SZERYF» Gia PECHA“--komedja w 2-ch akt. W Niedzielę 13 b. m. dwa poranki z To- jący się pod handel do| WILNO, ul. Nie-  Far «SPORT»|
Wilno, Wieika M 36. |

sprzedania niedrogo i na miecka 3, m. 6.
dogodnych warunkach. | Sprzedaž I wyna-
Informacje u wožnego jęcie. 17—s8;
Magistratu w Nowej-Wi- |Cen y ta br yczne.

1911—1lejce.
artofle do sadzenia

mem Mixem, o g. 10-tej i o g. 12-tej. Od godziny 4-ej w niedzielę i w dnie następne: film misyjny „Śladem Apostołów".
Sega S «Student z Montany» wspaniały, nieporównany film, produkcji

1930 r. z HOOD GIBSONEM w roli gł.
TKUATVS TTDESI UATOM NS UTI NSS MGZORRO

i PIOTROWSKI
Wiino, ul. Trocka 11, m. 9.

 
 

 POLSKIE “ Dziśl Potężne arcydzieło! W płomieniach rewo- i ori i « Fenomenalny epokowy dramat w 12 akt.

KINO „WANDA | lucji płonie świat! Spala się na popiół namiętna „Miłość Księcia Sergiusza Tułaczki dtystokacji rosyjakdaj. W rol. 1000—5000 dol.: pod amerykany wczesne
UL. WIELKA 30. Tel. 14-81. |] gł: najpiękniejsza kobieta świata BILLIE DOVE, amant ANTONIO MORENO, pikantna LUCY DÓRAINE i znakomity hipoteki — i różne sumy (oryginalne, „edle rose")

do sprzedania w dowol-
nej ilości. Z Kalwaryj 52,
Saraceński zauł. d. Nr. 6
właściciel domu. _1882-0

Palonų ks. wojsk. wyd.
przez PKU—Swięcia-
oraz dokumenty In-

—30

 

TLF. 13 — 96.

iwagal Radjoametony i Automobili) 22 asme
Od dnia 5 b. m. został otwarty Główny WO a

Oddział firmyMichał Girda dowy sės Oko
szukiwani.

przy ul. Zamkowej 20. 3-0r Wiadomość:

MIKOŁAJ SUSANISZ. pod- dobrą gwarancję

Mieszkania letniska-
lokale sklepy do wyna-
jęcia w wyborze.

 

 

 

 

 

 

    
   

 

    

Kapelusze, krawaty, rękawiczki, bielizna damska
i męska, wyroby trykotażowo- pończosznicze,
galanterja skórzana, parasole, laski i t. p.

w wielkim wyborze poleca

FIRMA

Obwieszczenie.
Aukcjonista Wileńskiej lzby Skarbowej Ch.

Smajkiewiez na zasadzie $ 33 Instrukcji o przy-
musowem ściąganiu podatków i opłat z dn.
17;V-26 r. (Dz. (lrz. Skarbu Nr. 15) podaje do wia-

PROSZEK" ,.„„eg”
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ie AT GTI,
" _— GSTRZEZENIĘ! i r 2 SO $ ę ; ny,

domości publicznej, że w dniach 15 i 16 kwietnia © R a Fachowe ładowanie i naprawa akumula- [dla-Handlów > walidzkie z wojn; ros.
Chcąc nabyć proszki naszego wyrobu, należy Wileńskiej lySkaskewej, ai aus 62” Sdbo a a i a©= torėw, sprzęt radjowy i elektrotechniczny. „atra tj„AADÓONA 2 tka na imię Józefa

Eabaiiaių Seo AO Ideas |as ae pasa E eatae wio, Zomkówa.t,„ |Zamkowa 30 I Szopena 8. Ta 16772 pz Ri Šienas PSK TNMIGRENO-NERVOZIN" GĄŠECKIEGO ZAB” perłowej, mąki gryczanej i jęczmiennej, talkuiin. Nadchodzą codziennie nowości. od 12—15. 198—4 un. alė 994—0
„ . | „ię. 

 artykułów w ogólnej ilości 592 worków oraz 2 ko- UWAGA! Obecnie zostały wprowadzone pe-
ni z uprzężą i wozami, oszacowanych ogółem na wne zmiany, którew zupełności zapewniają Sz.

 nych od lat trzydziestu. Zwracajcie uwagę I od- Sędzia Okr. Słuszne pytanie.OkazyjnieOgrodnikrzucajcie UPORCZYWIE POLECANE naślado- 20,000 zł ko natóż d 2 > : :móciwa w. hludząco. podóbnemi- dó neszegoo- 1000 złotych, należących do Młyna Kaukaskiego,| Klijenteli nabycie dobrego towaru po cenie bar- : „ bezdzietny szuka mieszk. do sprzedania przy ul. p jeł: lie latŚowanii Najlepiej Zd Passo RÓW: ul. Słowackiego Ne 22 na pokrycie zaległości po- | dzo niskiej, gdyż dewizą naszą jest: wielki obrót, As,o 3—4 pok. względne wy- Jasnej Plac—252 kw. są- silowiak oklójy: rodzi
datkowych. O ile licytacja w terminie pierwszym. Jody, elektr. rejon. ul. Ą s b
t. j. 15 kwietnia nie dojdzie do skutku, Say j żni; dowiedzieć się: ul

Mickiewicza i przyległe, Witoldowa Ne 7, m.3. się się w roku 16902
mały zysk. 207—1tek Migreno-Nervozin* w naszem oryginalnem ki ozd -

opakowaniupo5proszkówwpudełku.Cena75gr. Sap Sb AASto drugi Uczeń: Mężczyzna, czy
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