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(TnSŁK СТОТОА
zmarł dnia 6 grudnia 1932 r.

Odprowadzenie zwłok na cmentarz Ros:a nastąpi dziś o g. 2 i pół
po południu ze szpitala św. Jakóba.

O czem zawiadamieją pogrążone w głębokim żalu
Żana | Córka.

(TNISŁUWCUDA
Aplikant adwokacki b. dyrektor Polskiej Macierzy Szkolnej Z. W.

zmarł nagle w wieku lat 38

Odprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa nastąpi dziś o д. 21 pół
po południu ze szpitala św. Jakóba 2

©О czem zawiadamiają pogrążeni w żałobie

 

KOLEDZ '.

 SDĘRAKSI
wszysikim tym, Kiorzy Okazali tyle zyczliwosci w czasie długiej choroby

mego męża
$. 1 P.

WŁADYSŁAWA SZABLIŃSKIEGO
całemu personelowi lecznicy na Wilczej Łapie, a w szczególności pp.

Doktorom: Kisielowi, Swidzie, Lewandowskiemu i siostrom miłosierdzia;

wszystkim kolegom, | życzliwym znajomym, którzy nie odmówili Mu

ostatniej posługi I wzięli udział w pogrzebie, oraz tym którzy mnie oso-

blście okazali tyle życzliwości — najserdeczniejsze „Bóg Zapłać” eklada

   
„Szabliūska.

Kwestja oiwarcia granicy polsko-litewskiej
znowu akiuaina.

| (Telet. od własnego korespondenta]

KOWNO. W angielskiej izbie Gmin wniesiona została inter-

pelacja w sprawie zamkniętej granicy poisko-litewskiej. Qdpo-

wladając na tę interpelację wice-minister spraw zagranicznych

Eden oświadczył, że przemysłowcy angielscy, którzy nabyli

partje lasu w Polsce i chcieli spławić go Niemnem, zwrócili się

de rządu angielskiego o interwencję. Rząd angielski poiecił

posłowi swemu w Kownie wyjaśnić sprawę zamknięcia gra-

nicy polsko-litewskiej.

Rząd litewski złożył oświadczenie, że już przed dwoma

łaty opracował przepisy © żegludze na Niemnle.

Jeżeli jednak przepisy te są nieodpowiednie gotów jest

poddać je rewizji.
Równocześnie rząd angielski zwracał się do rządu pol-

skiego, iecz odpowiedź z Warszawy dotychczas jeszcze nie na-

deszła.

Rumunja zamknęła rynek swój dla
eksportu

WARSZAWA. Zupełnie nie-
spodziewanie rząd rumuński wpro-

wadził w dniu 6-ym grudnia b. r.

kontyngent przywozowy na 130
artykułów, stanowiących 58 proc.
ogólnego importu rumuńskiego.

Jednocześnie wyszedł zakaz przy-
wozu do Rumunji całego szeregu
artykułów.

Z chwilą wydania zarządzeń

kontyngentowych, bez żadnego

uprzedzenia zatrzymano na gra”

nicy rumunsiej cały szereg tran-
sportów obejmujących towary po='
diegające zakazowi wwozu.

Naiezy zaznaczyć, że rozporzą
dzenie rządu rumuńskiego w
pierwszym rzędzie udeiza w ek-
sport polski: W kołach gospo-
darczych twierdzą, że zarządzenie
władz rumuńskich ma wszelkie
cechy posunięcia politycznego,
skierowaaego przeciw Polsce.

Sprawa polskiej reformy roinej w Lidze
Narodów.

GENEWA. Pat.—Reda Ligi Na-

rodów w piątek zajęła się rapor-

tem komitetu Rady, w sprawie

reformy rolnej w Polsce. Komitet

stwierdza m. in. że w ostatnich

latach nas'ąpiła częciowa rekty-
fikacja dysproporcji, istniejącej
pomiędzy udziałem w reformie

rolnej posiadaczy ziemskicn—na-
leżących do większości i posiada-

czy ziemskich mniejszościowych,

dysproporcji spowodowanej tem,
że wielka własność ziemska któ-

ra miała w pierwszym rzędzie po-

dlegač reformie rolnej—naieży w
większej części do Niemców.

Komitet proponuje wstrzyma-
nie wywłaszczenia 5500 ha w wu-
jewództwie pozaańskiem i 3900
w województwie  pomorskiem.

Proponujac metodę głobalaą za-
łatwienia sprawy, komitet odrzuca

metodę indywidualną, rozpatcze-
nia poszczególnych _wypadków
wywłaszczeń posiadaczy mniej-
szościowych.
W dyskusji pierwszy  przema-

wiał von Neurath, domagając się
zamiast głobałnego załatwienia
sprawy indywidualnego — гогра-
trzenia poszczególnych wypadków,
W konkluzji oświadcza, że rapor-

tu nie przyjmuje.
„. Z całego jego przemówienia
przebijaia wyrażna tendencja wy”
olbrzymienia tej drobnej sprawy.
Rząd niemiecki usiłuje nadać roz-
głos poszczególnym drobnym
sprawom mniejszościowym celem
wysazanmia konieczności utrzyma-
nia trakiatów mniejszościowych.

Odpowiadając von Neurathowi,
zabrał głos delegat polski Ra-
czyński. Podziękowawszy człon-
kom komitetu za poświęcenie tyle
czasu tej sprawie, małoważnej
samej w sobie, ale która stała się
drażliwą i skomplikowaną na sku-
tek taktyki niemieckiej, minister
Raczyński stwierdził, że wobec
odrzucenia raportu przez repre-
zentanta Niemiec, rozwiązanie
proponowane przez ten raport

upada i praca członków komitetu
staje się bezprzedmiotowa.

Reprezentant Japonji Nagaoka,
wyrażając ubołewanie z powodu
veta Neuratha, zaproponował od-
roczenie sprawy ceiem umożli”
wienia komitetowi Rady ponow”
nego zbadania sprawy w świetle
uwag, przedstawionych przez re-
prezentanta Niemiec.
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Nota polska © sprawie długu amerykańskiego.
WARSZAWA, (Pat). Ambasa-

dor Rzeczypospolitej Polskiej w
Waszyngtonie Filipowicz doręczył
sekretarzowi stanu amerykańskie
mu w dńiu 9 grudnia notę, pre-
cyzującą stanowisko rządu pol
skiego w sprawie długu wojenne-
go wobec Stanów Zjednoczonych
oraz płatności, przypadającej 15
b. m. tekst noty brzmi jak nastę-
puje:

1. Rząd Polski potwierdza od-
biór noty Departamentu Stanu z
dnia 26 listopada i wysoko ceni
wyrażoną chęć rządu amerykań-
skiego osiągnięcia rozwiązań, któ-
re byłyby zadawalające dla obu
rządów i obu narodów.

2. Polska ze swej strony nie
zapomina o przyjacielskim czynie
narodu amerykańskiego, który
przez dostarczanie na kredyt
środków żywności, ubraniaiekwi-
punku medycznego dopomógł na:
rodowi polskiemu do przetrwania
cięż« chijdni po skończeniu wiel-
kiej wojny. Wywiązanie się z te-
go długu było jej stałem i silnem
dążeniem. Rząd polski czynił
wszelkie wysiłki, ażeby zapewnić
krajowi zdrową podstawę finanso-
wą, Osiągnięcie tego celu było
niezmiernie trudne wobec faktu,
że terytorjum polskie było znisz-
czone przez wojnę oraz pobyt
wojsk okupacyjnych i kraj był
całkowicie pozbawiony kapitałów.

3. Niemniej finanse państwa
zostały stopniowo uporządkowa-
ne, waluta została ustabilizowana
przy wydatnej pomocy ргужа!-
nych kapitałów amerykeńskich, a
dzięki ostrożnej polityce rządu
polskiego, umiejącej zastosować
sę do wymegań kryzysu świato-
wego udało się uniknąć og ani-
czenia wolności wypłat zagranicę,
aczkolwiek większość państw są-
siadujących z Polscą ograniczenia
te wprowadziła.

4. Polska gotowa jest uczy-
nić, mex mum, aby wybełnić swe
zobowiązania. Zdając soble spra-
wę ze zmysłu praktycznego Sta-

nów Zjednoczonych i w przeko-
naniu, że stałe ciężary, przyjęte
w umowie z dnia 14 listopada
1924 roku, są zbyt wielkie — o
czem świadczyć może chociażby
fakt, że oprocentowanie długu
Polski wynosi 3 proc. i 31/4, pod-
czas gdy długi szeregu innych
państw o zdolności płatniczej
większej niż Polska są oprocen-
towane stopą znacznie niższą, wy-
noszącą niekiedy !/; proc. — pro-
si, by do czasu rozpatrzenia ca-
łokształtu długu Polski wobec rzą-
du Stanów Zjednoczonych, rata
procentów, przypadająca w dniu
15 grudnia r. b., została odro-
czona.

5. Mając |na uwadze brzmie-
nie przedostatniego ustępn noty
Departamentu Stanu z dnia 26
listopada, rząd polski zaznacza,
że czyni to z uwagi na „bardzo
ciężkie skutki, jakieby wykonanie
tej płatności mogło pociągnąć dla
struktury i równowagi gospodar-
czej Polski, osiągniętych dotych-
czasowym wysiłkiem. Niebezpie-
czeństwo takich konsekwencyj
występuje z całą jasnością, jeżeli
się weźmie pod uwagę sytuację
gospodarczą i finansową, w któ-
rej Polska się znajduje na skutek
powszechnych trudności ekono-
micznych.

6. Kryzys obecny szczególnie
ciężko dotknął Polskę, jako kraj
o przeważającym charakterze rol-
niczym. Spadek cen produktów
rolnych uczynił nierentowną ga-
łąź produkcji, z której żyje po-
nad 70 proc. ludności polskiej.
Katastrofalna sytuacja rolnictwa
oabiła się niepomyślnie na wszyst-
kich innych gałęziach wytwór-
czości krajowej, dotkniętych już
przez trudności zbytu na rynkach
zagranicznych. Zarobki olbrzymiej
większości obywateli są dziś
znacznie niższe od tego, coby
nalezało przyjąć za rozsądne mi-
nimum egzystencji. Wydatki pań-
stwa i jednostek samorządowych
zostaly zredukowane do bardzo

NIEFORTUNNA PRÓBA STWORZENIA ARMII
LIGI NARODÓW,

Dzienniki francuskie, omawia”
jąc projekt stworzenia armji Ligi
Narodów, przypominają pierwszą
próbę zorganizowania tego rodza-
ju organu wykonawczego zaraz w
początkowych latach istnienia a-
reopagu narodów w Genewie.

Było to na jesieni 1920r. i
chodziło o Wilno, które 8-g0 paž-
dziernika odbił gen. Żeligowski.

Zarówno rząd Rzeczypospolitej
jak i Litwy zaapelował do Ligi
Narodów. Rada Ligi na posiedze-
niu w dniu 26 października 1920 r.
przychyliła się do propozycji de-
legata Belgji, Pawła Fiymans'a,
ażeby spór między Polską a Li-
twą rozstrzygnął plebiscyt lud-
nośCi.,

Decyzję Rady Ligi powitano z
uznaniem w Warszawie, a z bar-
dzo wielką niechęcią w Kownie.
Wynik plebiscytu, wobec zdecy-
dowanej większości polskiej w
t zw. „Litwie Środkowej, uwa-
żano tam bowiem za przesądzony.

Celem zapewnienia możności
jaknajsprawiedliwsześo przepro”
wadzenia głosowania, uchwaliła
dn. 23 listopada 1920 r. Rada Ligi
Narodów wysłanie swej pierwszej
armji międzynarodowej do Wilna.
Wojska Ligi miały zająć Litwę
środkową na czas plebiscytu; dy-
wizja gen. Żeligowskiego miała
się wycofać poza Lidę.

Marszałek Foch otrzymał: po”
lecenie zorganizowania „sił zbroj”
nych Ligi Narodów*, które miały
się składać z 1 kompanii piechoty
belgijskiej, 2 kompanij francus-
kich, 2 angieiskich, 2 hiszpańskich.
Ponadto każda z kompanij posia-
dała sekcję karabinów maszyno-
wych. Mimo uchwały, by zmobi-
lizować tę „armję“ jaknajszyb-

ciej — była ona gotowa do drogi
dopiero po trzech miesiącach.

W międzyczasie Szwajcarja od-
mówiła kategorycznie pozwolenia
na przejazd wojsk międzynarodo-
wych przez swoje terytorjum. Po-
służyło to za pretekst do zanie-
chania przeprowadzenia plebiscy-
tu pod egidą Ligi Narodów. 3-g0
„marca 1921 r. zaproponowano
Polsce i Litwie bezpośrednie ro-
kowania.

Ostatecznie wobec niemożii-
wości dojścia do jakiegoś porozu-
mienia z Litwą, plebiscyt przepro”
wadzony został, ale już przez wla-
dze miejscowe „Litwy Środkowej
w lormie wyborów do sejmu wi-
leńskiego, który, jak wiadomo,
1922 r. orzekł bezwarunkowe
połączenie Wileńszczyzny z Pol-
ską. й

Prasa paryska, przypominając
obecnie owo pierwsze niepowo-
dzenie pokojowej akcji wojskowej
Ligi, zwraca słusznie uwagę, że
i czas trwania tej międzynarodo-
wej mobilizacji i dyplomatyczne
korowody i polityczne trudności,
na jakie cała akcja napotkała —
są poważną przestrogą dla en-
iuzjastów rozbrojenia,  równo*
uprawnień militarnych Niemiec i
pokoju, zagwarantowanego li tyl-
ko nadzieją na międzynarodową
pomoc.

„Należy bardzo trzeźwo zapa”
trywać się na to „Gleichberechti-
gung', które i we Francji znaj-
duje zwolenników — pisze Jean
Fabry. — Doświadczenie z pierw”
szą armją Ligi, jakkolwiek nie
może stanowić bezapelacyjnego
argumentu w dyskusji — daje je”
„dnak dużo do myślenia. Należało”
by się nad tem zastanowić, zanim
zaczniemy się zsuwać ze śliskiej
równi pochyłej równouprawnień
niemieckich.'

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO
Począwszy od 1 listopada r. b. Zarząd Koła Miejski*go Stronnictwa Naro-

dowego w Wilnie urządza w każą niedzielę w Sali własnej przy ul. Orzeszkowej
11 o gedz. 12 m Sv zebrania członków Stronnictwa z odczytem i dys:usją. Na
zebrania wstęp mają <zionkowie za okazaniem legitymacji członkowskich. Ze
brania te, na których można swobodnie wypowiedzieć się, zeczynają cieszyć się
wielką popularnością i gromadzą coraz większą liczbę uczestników.

Na zebraniu, któreodbędzie się w niedzielą dnia 11 grudnia wygłosi prze-
mówienie polityczne

poseł ALEKSANDER ZWiERZYŃSKI.

niskich granic.
7. Rząd polski prowadzi po-

litykę ścisłej oszczędności. Stoso-
wane jest budżetowanie miesię -Z-
ne, zalecone w swoim czasie
przez ekspertów amerykańskich.
Daleko idące oszczędności zo-
stały uczynione we wszystkich
działach budżetu. Zmniejszono
ilość urzędników, skasowano sze-
reg urzędów, w tem 2 ministerstwa
uposażenia urzędników państwo
wych zostały obriżone ad 20—35
proc. Dzięki tym wysiłkom faktycz-
ne wydatki państwa, które w okre-
sie budżetowym 1929 - 30 wy-
nosiły miljonów dolarów 335,
czyli miijonów zł. 2991, а ж о-
kresie 1930-31 jeszcze miljonów
dolarów 315, czyli miljonów zło-
tych 2810 w okresie budzetowym
1931 32 wyniosły już tylko mujo-
nów dolarów 277, czyli miljonów
złotych 2466, a za pierwsze 6 mie-
sięcy okresu 1932-33 miljonów
dolarów 126, czyli miljonów zło-
tych 1128. Powazne oszczędności
zostały również zrobione w wy-
datkach jednostek  samorządo-
wych. Spadek dochodów jednak,
tak państwowych, jak i samorzą-
dowych był jeszcze silniejszy, po”
mimo że w tym okresie został
nałożony szereg nowych podat-
ków. Faktyczne dochody wyno-
siły w okresie budżetowym 1929 30
miljonów dolarów 339, czyli mil-
jonów złotych 3,030, w okresie
1930-31 miijonów dolarów 308,
czyli miljonow zł. 2748, zaś w o-
kresie 1931-32 miljonów dolarów
254, czyli miljonów zł. 2262, a za
pierwsze 6 miesięcy okresu 1932 33
miljonów dolarów 113, czyli mil-
jonów złotych 1007. Z powyższych
cyfr wynika, ze deficyt za okies
budżetowy 1930-31 wyniósł mil
jonów dolarów /, czyli miljonówy
złotych 62, w okresie 1931-32
miijonów dolarów 23, czyli mil-
jonów złotych 204, za pierwsze
półrocze bieżącego okresu bu-
dzetowego wyniosł miljonów do-
larów 13, czyli miijonów zło-
tych 121, co zmusza do stoso-
wania dalszych oszczędności.

8. Utrzymanie równowagi bud-
żetowej nietylko w granicach
budżetów rocznych, ale i miesięcz-
nych jest dla Polski niezbędne
wobec braku rezerw kasowych z
jednej strony, a z drugiej strony
sytuacji wewnętrznego rynku pie-
nięžnego.

9, Utrzymanie stałości waluty
wymagało i wymaga daleko idącej
deflacji. Obieg biletów Banku Pol-
skiego w końcu 1930 roku wyno-
sił miljonów dolarów 183, czyli
miljonów złotych 1628, na 20 li-
stopada 1932 r. — miljonów dola-
rów 108, czyli miljonów złotych
966. Pokrycie w złocie i dewizach
w końcu 1930 roku wynosiło
miljonów dolarów 107, czyli miljo-
nów złotych 957, na 20 listopada
1932 r. — miljonów dolarów 60,
czyli miljonów zł. 537. Pokrycie
obiegu i natychmiast płatnych
zobowiązań wynosiło w procen-
tach na koniec 1930 roku 60,3'/0,
na 20 listopada 1932 r. — 457%.
Utrzymanie pokrycia przynajmniej
na poziomie obecnym winno być
uważane za nieodzowne dla za*

chowania stałości waluty i możli

wości dokonywania wypłat zagra”

nicznych. Transter sumy, przypa”

dającej 15 grudnia, mógłby poci4-

śnąć pod względem tym bardzo
ujemne konsekwencje.

10. Wobec całkowitego zaha-

mowania międzynarodowej cyrku-
lacji kapitałów Polska może po-
krywać swe płatności zagraniczne
tylko dzięki eksportowi swych

towarów. Eksport ten napotyka
na coraz większe trudności. Eks-

port polski — w przeważnej mie-

rze rolniczy i surowcowy — szcze*

gólnie się zdeprecjonował na sku

tek spadku cen. Cyfry wywozu

i przywozu polskiego ilustrują ten

stan rzeczy.
Wywóz w roku 1928 wyniósł

miljonów dolarów: 288, czyli miljo-

nów złotych 2508, w 1931 — mi-
ljonów dolarów 211, czyli miljo-
nów złotych 1879, za 10 miesięcy
1932 r. — miljonów dolarów 100,
czyli miljonów złotych 890. Przy-

ZA 3

b ixul: na nadch. święta. Przed-

5-ta zniżka cen SPO em,Blżkupić prosimysprawdzić ceny.

„че Polskiej Wytwórni

wóz do Polski: w 1928 roku miljo-
nów dolarów 377, czyli miljonów
złotych 3372, w 1931 roku miljo-
nów dolarów 165, czyli miljonów
złotych 1468, za 10 miesięcy 1932
r. miljonów dolarów 80, czyli mi*
ljonów złotych 713.

11. Stosunki handlowe Połski
ze Stanami Zjednoczonemi ukła-
dają się w ten sposób, że Polska
kupuje  10-krotnie więcej, niż
sprzedaje w Stanach Zjednoczo-
nych.

Poważną również rolę w
bilansie płatniczym Polski ode-
grywały przesyłki pieniężne emi-
grantów polskich, osiedlających
się w Stanach Zjednoczonych.
roku 1929 dopływ kapitałów ame-
rykańskich do Polski ustał. Obsłu*
ga zaciągniętych w Stanach Zje-
dnoczonych przez rząd i samo-
rządy polskie pożyczek rynko-
wych (market loans) wymaga sta”
łych rocznych płatności, wynoszą-
cych-rocznie około miljonów dola-
rów 14, czyli miljonów złotych
130. Bilans płatniczy Polski w
stosunku do Stanów Zjednoczo-
nych wykazuje bardzo poważne
saldo na korzyść tych ostatnich.
Za okres 3 lat — od 1929 do 1931
włącznie saldo to wyniosło na ko-
rzyść Stanów Zjednoczonych mi-
ljonėw dolarow 103, czyli miljo-
nów złotych 919. — Z powyższych
cyfr jasno wynika, że Polska dla
pokrycia swych płatności wobec
Stanów Zjednoczonych, które na-
wet bez rat z tytułu długu wobec
Stanów Zjednoczonych są bardzo
znaczne, musi uzyskiwać odpo
wiednie czynne sałdo handlowe z
innemi krajami. Jak to było wska-
zane powyżej, staje się to obecnie
coraz trudniejsze. Powszechnie

objawiająca się tendencja państw,

które dotychczas miały nadwyżkę
przywozu, — 40 wyrównywania
swych bilansów handlowych na
zero winna być również brana
pod uwagę.

12. Troska o zachowanie zdol-
ności płatniczej kraju jest powo”
dem zwrócenia się rządu polskie-
go do rządu Stanów Zjednoczo-
nych w sprawie odroczenia płat-
ności raty. W świetle przytoczo*
nych cyfr staje się oczywistem, że
korzyści, jakie stąd wynikną dla
obywateli Stanów Zjednoczonych
wielokrotnie przewyższają te ob-
ciążenia, któreby mogło dla nich
pociągnąć zapłacenie raty. Rząd
polski jest głęboko przekonany,
że stanowisko jego spotka się z
całkowitem zrozumieniem w Sta*
nach Zjednoczonych i że rząd
i Kongres zechcą rozważyć przy*
chylnie sprawę odroczenia raty
odsetek, płatnej 15 grudnia.

 BYE MATĘ BECĘSEI PTY SS

| LECZNICA OCZNA
S-go Józefa

przy ul. Tyzenhauzowskiej 16
przyjmuje chorych codziennie od
gocz. 8 m. 30 do godz. iQ m. 30 r.
Porada lekarska unormowana po

cenach przystępnych,

Sensacyjna pogłoska
W kołach „sanacyjnych* krążą

pogłoski, jakoby rząd p. Prystora
miał trwać tylko do końca bie-
żącej sesji budżetowej, t. j. do
ostatnich dni marca. — Później
miałby powstać—w myśl
„Bazaru poznańskiego” „Rząd
pojednania” z ks. J. Radziwiłłem
na czele.
W jaki sposób wiaśnie ks.

J. Radziwiłł został pasowany na
stanowisko „męża pojednawcze-
go”? Wszystkie te pomysły, jeżeli
naprawdę istnieją, nie mają zresz-
tą żadnej istotnej wartości.

P. Starzyński |
odchodzi stanowczo?

Według ostatnich wiadomości
p. wice-minister skarbu, St. Sta-
rzyński, istotnie ustępuje ze swe-
go dotychczasowego stanowiska.

P. wice-minister Jastrzębski
obejmuje te działy Ministerjum
Skarbu, które podlegały dotąd
p. Starzyńskiemu.

3 ь й 0| O-H.W.Nowicki2 | M. *, buty na gumie 16904

saT m Wino, Vieta JU a 2 na skorze 13,90

D. buciki na śllzgawkę 17,50| Obuwie bar M. kamasze skórz. _ 15,50].
Buciczki dziecinne 4,50 |
     

ie,
Wojłoki śniegowce.

 

  

 

Pantofie ranne od

Obuwia gwarant.|]

-

życzeń -

 

P
o
z
a
j

Pa
ń”

£

   



   

  

   

Jak to nazwać?
W ostatnich czasach w prasie

sanacyjnej ukazał się szereg arty-

kułów, przeciwko „Endecji” w
ogólności, w szczególności prze-

ciwko prof. St. Grabskiemu, za

to, że będąc jednym z członków

delegacji, która w Rydze zawarła

w swoim czasie pokój z Sowie-

tami, rzekomo „uszczuplił'* Polskę

i zaprzepaścił jej wschodnie tery-

torja. Odpowiedź prof. Grabskie-
$0 na te zarzuty zamieściliśmy,

zaznaczając jednocześnie nietakt

podnoszenia podobnych kwestyj

w czasie, gdy rząd polski zawarł

z Rosją pakt o nieagresji, nie py-
tając nawet o zgodę Sejmu, który

zresztą niewątpliwie  udzielilby

jednomyślnie swej aprobaty.

Wobec apetytów pewnej grup-

ki naszych „mocarstwowcėw“,

którzy radźiby granice Rzeczypo-
spolitej rozszerzyć po Dniepr,

a może nawet dalej na wschód,

aż do Kremienczuga i Smoleńska,

mimowoli nasuwa się pytanie, co-

by też rząd nasz począł na tych
obszarach, skoro dziś rady sobie
nie daje na znacznie mniejszym,

rzec można rdzennie polskim,

obszarze. Czyż trzeba tłumaczyć

tak elementarne prawdy, że pol-

skość ma prawo tak daleko się:

gać, pokąd sięga kultura polska

iże pierwszym warunkiem utrwa*-

lenia polskości i państwowości

polskiej jest właśnie utrwalenie

kultury polskiej na naszych zie-

miach kresowych.
Znając warunki miejscowe, za-

pewnić możemy, że grunt pod po-

siew polskości jest tu bardzo po-

datny, tylko, niestety, brak siew-
ców, a co gorsze, że odwieczne,

zakorzenione wpływy kultury

polskiej tępione są z jakąś za-

wziętą złośliwością.

Nie napróżno znawcy stosun-

ków kresowych z bólem serdecz-

nym stwierdzają, że sto lat nie-
woli i prześladowania nie przy-

czyniły tu tyle szkody polskości,

jak te kilkanaście lat rządów pol-

skich.
Różne są sposoby oddziaływa-

nia kulturalnego, zwłaszcza na

ludność prymitywną, że wymie-
nimy w pierwszym rzędzie Ko-

ściół i szkołę. Nie będziemy tu

pisać o stosunku naszego rządu

do Kościoła ani o naszem szkol-
nictwie. Chcemy na tem miejscu

poruszyć inną sprawę.

Jednym z potężnych czynni-
ków kulturalnych jest niewątpli-

wie teatr.

Jeden z największych umy-
słów, które ludzkość wydała —

Goethe — którego setną rocznicę

śmierci obchodził w tym roku

świat cały, nie był bynajmniej
„nacjonalistą“, przeciwnie, był on

przeciwnikiem nacjonalizmu i w

swoich „Zahme Xenien“ wyrazil
nawet wątpliwość, czy Niemcy

wogóle stać się mogą „пагойет“”,

czego mu notabene dziś wybaczyć
nie może Hitler, który zbojkoto*

wał rocznicę jego śmierci.

Otóż kiedy skutkiem podziałów
Polski znaczne jej połacie prze-
szły pod panowanie Prus, tenże
Goethe wystąpił do rządu prus-
kiego z projektem zorganizowania
objazdowego teatru niemieckiego,

celem pozyskania ludności zabra-
nych terytorjów polskich dla kul:

tury niemieckiej i ofiarował się
nawet napisać szereg sztuk ludo-
wych, specjalnie w celu propa”
gandy.

Wispomnieliśmy o tym fakcie
specjalnie dla podkreślenia ol-
brzymiego kulturalnego znaczenia
"teatru.

Społeczeństwo nasze doceniało
to znaczenie, podtrzymując teatr
polski wszystkiemi siłami w naj-

trudniejszych czasach naszej nie-

woli. Ale prawdziwa misja teatru

nie keńczy się na Wilnie, prze-
ciwnie, zaczyna się ona naprawdę

dopiero w najdalszych zakątkach

naszych ziem kresowych, łakną-

cych i pragnących posiewu kul-

tury polskiej.

Rozumiało to społeczeństwo
polskie czasu niewoli, organizując

ofiarnie, jeszcze w pierwszej po”
łowie ubiegłego wieku, wycieczki

wileńskiego zespołu teatralnego

"do tak odległych prowincjonal-
nych mieścinek jak np. Lucyn
w dawnych Inflantach polskich
(dzisiejsza  Letgalja), 0 czem
świadczą przechowane dotychczas
afisze.

Zdawałoby się, że po odzyska”
niu niepodległości rozpocznie się

szeroka akcja kulturalna przy po”

' mocy teatru polskiego przynaj

mniej na tych ziemiach, które

przypadły Polsce.

Tymczasem, cóż widzimy?

Reduta próbowała zorganizo-

wać teatr objazdowy, po kilku

jednak próbach (zresztą bardzo

udatnych) musiała zrezygnować ze

swego przedsięwzięcia. Inicjatywę

„Reduty“ podjął obecny dyrektor
teatrów wileńskich p. Szpakie-
wicz, zdawało się z doskonałem

powodzeniem. I oto po pierwszych

uróbach otrzymujemy od dyrekcji

„Zaspu” komunikat treści nastę-

pującej:
„Dotychczasowe dwa objazdy ze

sztukami: „Szczęście od jutra* — Kie-

drzyńskiego w październiku i „Roxy”* —
Conners'a i „Panna Mężatka* — Korze-

niowskiegow iistopadzie — wykazały, iż
Stały Teatr Objazdowy jest ze wszech

miar potrzebny i pożądany na Kresach i
Wileńszczyźnie, Publiczność jest spra-
śniona dobrego teatru, który dotychczas
prawie nigdy do Wileńszczyzny nie do-
cierał; ze względu jednak na małe sale

i male przychody, a natomiast przy du-

żych przestrzeniach kolejowych, koszta

lokalne i przejazdów pochłaniają wpły-
wy, tak, że dotychczasowe objazdy wy-
kazały deficyt. Konieczna jest przeto
zniżka kolejowa taka, któraby zapew-
niała niewielkie opłaty i umożliwiła jeż-

dżenie własnym wagonem, jak Teatry
Reduta, Katowicki i t. d. Pozatem ро-
łączenia na Kresach są tak rzadkie, iż
przeważnie trzeba jeździć nocą, co po-
woduje wielkie zmęczenie zespołu.

Mimo usilnych starań, Ministerstwo
Komunikacji daje tylko 50% zniżki, co

na kilkanaście osób zespołu i przewie-

zienie dekoracji, tworzy sumy horendal-
ne. Dziwnem jest stanowisko M, K, w

stosunku do tak ważnej placówki na
Kresach, tembardziej, że np. wycieczkom

uczniowskim M. K. udziela 75% zniżki
bez żadnych trudności, dlaczego więc
teatr, który poza swoim  kulturalno-
propagandowym celem daje tymże

uczniom szereś przedstawień popolu-

dniowych, nie może uzyskać podobnej
zniżki Z tych to powodów dyr. Szpa-
kiewicz zmuszony był wstrzymać gru-
dniowy objazd.”

Przecieramy oczy. Jakto? Tak

pożyteczna, tak niezbędna organi-

zacja kulturalna, jaką jest teatr

objazdowy, nietylko nie otrzy-

muje subwencji rządowej, ale od*

mawia się jej ulg kolejowych, ja-

kiemi szafuje się hojnie przy lada

zjeździe „Strzeleckim” lub innej,

tempodobnej imprezie?

Więc przy obecnym zastoju w
kolejnictwie i zmniejszonym ruchu

dyrekcja nie może ofiarować sta-

łego wagonu aktorom, którzy mu:

szą gnieździć się po zapluskwio-

nych  hotelikach  prowincjonal-

nych? :

Tymczasem wciąż słyszymy o
jakichś trupach białoruskich, u-

kraińskich, żydowskich, które

objeżdżają nasze miasteczka kre-
sowe, pełniąc tam swą misję pro-

pagatorską. Nie wiemy, czy nasze

władze kolejowe uidzielają tym
trupom jakichś specjalnych ulg,

to jednak pewne, że takie impre-

zy, przy najlepszem nawet powo

dzeniu, w naszych warunkach pro-
wincjonalnych (znaczne odległości,

brak odpowiednich lokzlów) opła-

cić się nie mogą. Nie wnikamy,

skąd biorą pieniądze, wiemy tyl-

ko, że teatr polski nie zwróci się

po dolary ani do p. Stalina w Mo-

skwie, ani do p. Smetony w Ko-
wnie, ani do p. Hindenburga w

Berlinie.

Jedyna droga — do Warszawy;

skoro zaś tam spotka się z kate-

śoryczną odmową, pozostaje tyl-

ko zwinąć imprezę i pozostawić
plac — białorusinom i ukraiń-

com! Nam zaś pozostaje tylko
postawić pytanie pod właściwym
adresem: jakie działają tu mo-

tywy? Chyba nie oszczędnošcio-
we, gdyż przyczepienie do kur-

sujących pociągów jednego z bez-

czynnie stojących wagonów, chy-
ba wielkiej różnicy nie stanowi?
O złą wolę nikogo posądzać nie

chcemy. Tępa formalistyka, gra-

sująca w nižszych sferach biuro-
kratycznych chyba nie obowią-
zuje szczytów, gdzie wszelkie

„luzy“ są tak mile widziane.

Więc jak to nazwać?

Wobec pogłosek
o zniżce poborów.
W dniu 6 grudnia b. r. Pre-

zydjum Ogólnego Zrzeszenia

Związków i Stowarzyszeń Funkejo-
narjuszów Państwowych i Samo=

rządowych zgłosiło w Sekretjacie
Pana Prezesa Rady Ministrów

prośbę o przyjęcie przez Pana
Premjera delegacji Ogólnego
Zrzeszenia w sprawie pogłosek o

mejącem rzekomo nastąpić obni-

żeniu uposażeń funkcjonarjuszów

państwo wych.

DZIENNIK MILERSKI

© prasy.
Żadnych zmian.

Onegdaj w artykule wstępnym
wyraziliśmy opinię, iż słynnej mo-
wy posła Sławka na zjeździe legjo
nistów nie należy traktować po-
ważnie, ani też uważać za zapo”

wiedź zmiany kursu.
Obecnie to nasze twierdzenie

znajduje całkowite uzasadnienie
AŽ

w artykule „Gazety Polskiej ‚
która polemizując z wywodami
prasy opozycyjnej tak komentuje
słowa swego przywódcy. Z

„Prezes Sławek tłomaczy legjoni-
stom dlaczego rządy pomajowe nie po-
szły drogą dyktatury. „Opozycja nwy-

klada“ to, jako zapowiedź porzucenia
rządzenia, który podobało jej się nazwać

„dyktatorskim”. Prezes Sławek wyjaś-
nia, czemu rewolucja majowa poszła
drogą RAR opozycja rozumie, że
prezes Sławek zapowiada powrót do
sejmowładztwa. I kiedy się czyta te ar-
tykuły zawsze zaślepionych polityków—
mimowoli przypomina się anegdota o
tem. jak Dante zmartwychwstał po prze-
czytaniu komentarzy do Boskiej Ko-
medji — westchnął i umarł z powrotem .

Wreszcie po szeregu nieudol-
nych wysiłków udowodnienia, że
przed majem było „partyjnictwo
a po maju jest tylko państwo,
autor artykułu kończy tak:

„Opozycja zrozumiała mowę preze-

sa Sławka w ten sposób, że wszędzie,

gdzie było słowo „naród* lub „społe-

czeństwo” tam podstawiła słowo „par-

tja” i wobec takiego podstawienia do-

szła do wniosku, że oświadczenie preze-

sa Sławka oznacza zmianę linji obozu

pomajowego. Ale to błąd.Mamy zamiar

przekonywač, pociągač, wychowywač —

obywateli. Ale nie dotychczasowe par-

tje. Bowiem interes Państwa i Obywa-

tela w najbłębszej istocie są identyczne,

nawet jeśli otumaniony obywatel tego

nie rozumie. Ale interes partji posta-

wiony ponad interes Państwa stwarza
sprzeczność, którą można rozstrzygnąć

tylko w jeden sposób, przez złamanie

interesu partji.
I na tym

Sławka nie zapowiada żadnych
Panów z opozycji niktnigdzie

prasza. Mogą spać spokojnie.
Dobranoc."
A więc żadnych Zmian!

To właśnie twierdziliśmy od

początku. RA ё
W. każdym razie, jeżeli zmia-

ny będą, to z pewnością wbrew
chęci i woli pp. Sławków, Radzi-
wiłłów, Sanojców itd.

Głos wołającego na puszczy.
Znany publicysta i pacylista

niemiecki, Fórster, całkowicie
zresztą odosobniony w swym na-
rodzie, wydał świeżo książeczkę
pt. „Die Dominanten der krieg-

schuld“, ktėrą „Kurjer Warszaw”
ski“ podaje w streszczeniu. '

Jak wiadomo „Niemcy usilują
obecnie zrzucić z siebie całkowi-
cie odpowiedzialność za wywoła-
nie wojny. Obecny kanclerz
Sschleicher postawił to sobie na-
wet jako główne zadanie. Uczciw-
sza część opinji niemieckiej,
zwłaszcza w pierwszych latach
powojennych, choć nie wypierała
się całkowicie winy Niemiec,
zrzucała ją na barki „kliki rzą-
dowej”, tłumacząc, że szeroka ma*
sa narodu niemieckiego, zawsze

froncie mowa prezesa
zmian.

nie za-

była pokojowo nastrojona. Prze-
ciwko tej obłudzie wystąpił
Fórster:

„Najszersze warstwy narodu nie-
mieckiego — pisze — nie są tak niewin-
ne, jak się to usiłuje przedstawić; przez
Flottenvereine, Wehrvereine, Krieger-
vereine cały naród był zadżumiony mi-
litarystycznie; cieszył się on z hałasów
cesarskich. W tem to pijaństwie militar-
nem cywilów, a nie w chorobie zawodo-
wej wojskowych niemieckich tkwiła
istota militaryzmu niemieckiego!”

„Domanantą”, z której zrodziło się

wszystko inne, jest duch pruski.
„Znam tylko jednego jedynego Niem-

ca, który był ogarnięty podobnemi prze-
czuciami i przeświadczeniami i który je
wyraził prawie w takich samych sto-
wach: biskup Ketteler. Był to jedyny
głos ludzki, który w morzu bezbożnych
marzeń niemieckich o potędze, brzmiał
jasno: Ketteler gruntownie poznał An-
tychrysta w pruskim duchu państwowym
i przepowiedział wszystkie jego skutki.
Prawda, że nie śniło się nawet, aby i
katolicyzm niemiecki uległ również te-
muż politycznemu Antychrystowi“.

iemcy, zdaniem autora, mogłyby
wziąć na siebie rolę cywilizacyjną, poli-
tycznie pośredniczącą w Europie, poko-
jową i chrześcijańską. Ale dwie siły wy-
buchowe zśgwałciły wszystkie te idee
organizacyjne: protestantyzm, który od-
ciął ruchliwą północ od starej kultury
śródziemnomorskiej, i pruski Zakon,
który swemi hasłami: krwi i żelaza!
zbarbaryzował ponownie Niemcy i o-
derwał je od Europy.

Zasadnicze usunięcie z polityki
wszelkiego czynnika moralnego; szale-
jący i niecierpliwy egoizm; płonące żą-
dze władzy — nawet Bismarck na schył-
ku swego życia pytał, co wyniknie z te-
50 okropnego stanu ducha? „Decydują-
cem, określającem przyszłość zjawiskiem
jest wybuch wulkanu teutońskiego w
Europie środkowej, wulkanu podsycane-
go pruskim duchem wojennym, jego
zbrodnią (rozbiór Polski), jego walką z
prawem i umowami (np. r. 1866), jego
propaganda; tu tkwi dominnata, od której
zależało wszystko to, co się stało w
Europie w ostatnich dziesiątkach lat".

Kiedy naród niemiecki zrozumie i
uzna swą główną odpowiedzialność za
wojnę, dopiero wtedy zrozumie sens
swych dziejów i wielkość swego uchy-
lenia się od swych zadań w Europie”.

Zakupy przedświąteczne,
„Kurjer Poznański* pisze w

sprawie zakupów przedšwiątecz-
nych.

„Nasze kupiectwo, tak strasznie do-
tknięte przesileniem  gospodarczem, wi-
dzi całą swą nadzieję w okresie przed-
świazdkowym. Jeżeli kupiectwo polskie
już w zeszłym roku czekało na gru-
dzień jak na deskę swego ratunku, to
w roku bieżącym obroty handlowe jesz-
cze się bardziej skurczyły, i to w takim
stopniu, że grudzień obecny — nawet w
porównaniu z ostatnim — podwójnie
jest ważny dla każdego kupca naszego.
W znacznej mierze dotyczy ta prawda
o okresie przedświazdkowym i rzemio-
sła naszego.

Kto o tem nie pamięta, a raczej pa-
miętać nie chce, jest Polakiem z miana,
ale nie z ducha, jest Polakiem słowa
ale nie czynu.”

Po surowem potępieniu tych,
co chyłkiem śpieszą na ulice,
gdzie się mieszczą w Poznaniu
sklepy żydowskie, pisze dalej
„Kurjer Poznanski“ tak:

„Dziś może klient, rozumiejący egoi-
stycznie, myśli sobie: „Mnie żyd nie za-
śraża; niebezpieczeństwo dotyczy in-
nych'. Ale może za rok, gdyby tak szło
dalej, zachłanność żydowska ugodziłaby
w owego egoistę, a jeśli i to nie, to za
lat kilka w jego syna, w jego córkę, czy
inne mu bliskie osoby.

Zwalczanie handlu żydowskiego i ży-
dowskiej wytwórczości warsztatowej
czy fabrycznej, a popieranie stanowcze
polskiego, chrześcijańskiego kupiectwą
rzemiosła, przemysłu, to nietylko speł:
nienie narodowego obowiązku, ale to
ponadto zadośćuczynienie  nakazowi
własnego rozumu, własnego dobrze zro-
zumiałego interesu.

Tyłko ślepiec tego nie widzi, tylko
głuchemu prawda ta elementarna nie
mówi więcej, niż dziesiątki artykułów
propagandowych w gazetach, niż setki
afiszów reklamowych. Dlatego w imię
nakazu rozumu, w imię racjonalnie po-
jętego interesu własnego, sharmonizo-
zowanego z żądaniem sumienia narodo-
wego, apelujemy do naszych  Czytelni-
ków, a za ich pośrednictwem do dal-
szych sfer społeczeństwa, by stale, a
więc i w obecnym okresie przedświazd-
kowym trzymali się twardo zasady: tyl-
ko do swoich po swoje! ani grosza do
kieszeni żydowskiej.

To, co jest niebezpiecznem w
Poznaniu, jest groźnem u nas w
Wilnie.

DST Sis IADTAAAAKA

Dlaczego ustąpił min. Zaleski?
Ostatnia wersja o przyczynach dymisji.

Jak donosi „Polonia“, przy-
czyna dosyć nagłej dymisji mini-
stra spr. zagr. p. Zaleskiego wciąż
jest jeszcze przedmiotem dociekań
i rozmów. Jako ostatnią wersję
przyczyny dymisji p. Zaleskiego
podają następujące zajścia i oko-
liczności.

W. naszych zagranicznych pla*
cówkach dyplomatycznych prze-
prowadzono bez wiedzy p. Zales-
kiego w nadzwyczajny sposób
nadzwyczajne rewizje. P. Zaleski
zdobył się na krok stanowczy i
udał się do ministra spraw wojsko”
wych z protestem przeciw tym
rewizjom, stawiając sprawę na
ostrzu noża. Minister spraw woj-
skowych, jak zdawało się, chylił
się w stronę p. Zaleskiego.

Po kilku dniach zawezwal jed-
nak do siebie p. Zaleskiego i p.
Becka i rozmowa ta skończyła się
dymisją p. Zaleskiego i awan-
sem p. Becka. Minister spraw

wojskowych stanął na stanowisku,
że w dzisiejszych nadzwyczajych
czasach usprawiedliwione są nad-
zwyczajne środki,

Dymisję swą p. Zaleski uspra-
wiedliwił dyplomotycznem zmę-
czeniem. P. Zaleski widocznie
przeczuwał już naprzód taki obrót
rzeczy, bo komunikował się z p.
Teplitzem z Banca Commerciale,
który ma decydujący wpływ na
Bank Handlowy w Warszawie, w
sprawie objęcia stanowiska preze-
sa tego banku. P. Teplitz przy-
rzekł poparcie p. Zaleskiemu, któ”
rego kandydatura spotkała się
jednak z sprzeciwem grupy ро-
znańskiej wskutek czego upadła.
Zdaje się, że może odżyć, bo w
tych dniach p. Żychliński bawił w
Medjolanie u p. Teplitza, który
prawdopodobnie nie omieszkał po”
mówić z nim w sprawie p. Za-
leskiego.

Jeszcze 0 niedoszłych projektach fozji konserwatystów.
Katowicka „Polonia“ w nume-

rze z dn. 7 b. m. pisze na ten
temat: *
W dniu dzisiejszym miało się

odbyć zapowiadane szumnie zje-
dnoczenie wszystkich trzech grup
konserwatywnych w jedno wspól-
ne stronnictwo. Sprawa była już
tak zaawansowana, że narady
dzisiejsze uważane były tylko za
prostą formalność.

Tymczasem, jak to zwykle by-
wa w sferach konserwatywnych,
w ostatniej chwili porozumienie
się rozbiło wskutek odrębnego
stanowiska grupy wileńskiej t. zw.
„Organizacji Zachowawczej Pracy
Państwowej”. Wobec tego do
fuzji narazie nie dochodzi, a tak
samo nie dochodzi do skutku
utworzenie wspólnego organu
prasowego wszystkich konserwa-
tystów. Mimo to jednak prawdo-

podobnie przyjmie się koncepcja,
polegająca na tem, aby „Czas“,
którego redakcja będzie przenie-
siona do Warszawy, objął pla-
cówki po „Dniu Polskim“ w War-
szawie i po „Dzienniku Poznań-
skim”, które to pisma mają być
zamknięte. Natomiast „Śłowo”
wileńskie, jako organ grupy wi-
leńskiejj pozostaje w dalszym
ciągu.
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Kuratorja okręgów szkolnych
upoważniły dyrekcje szkół do
stosowania ograniczeń wobec
uczniów w związku z ostatniemi
zajściami. Na mocy tego upowa-
źnienia dyrekcje mogą zakazać
uczniom przebywania na ulicach
w godzinach wieczornych.

 

KTOTA KONFLINTU 0 DOSTAWY OLA WOJSKU.
Od niedawnego czasu obser-

wujemy coraz częstsze ataki kie-
rowane bądź pod adresem organi-
zacyj rolniczych, bądź pod adre-
sem wojskowości z powodu za-
wartego porozumienia w sprawie
powierzenia dostaw zboża przez
Intendenturę i Garnizony wojsko-
we na terenie naszego wojewódz-
twa organizacjom rolniczym.

Ponieważ sprawa zaczyna
przybierać najmniej właściwą for-
mę — a co więcej zgoła inaczej
niżby należało spodziewać się
jest ona wyzyskiwaną, należy ją
nieco oświetlić.

Położenie geograficzne wileń-
szczyzny — jej zbytnia odległość
od centrów konsumpcyjnych i za-
bójcze obciążenie kosztami tran-
sportu przekreśla wszelką kalku-
lację na zbyt produktów rolnych,
wytwarzanych ' w warunkach
znacznie gorszych niż gdzieindziej
oraz jakości ustępującej również
z innych terenów.

o sprawia, że główna uwaga
produkcji rolniczej kierowoną być
musi na zbyt na rynku własnym.

Oczywiście na pierwszy ogień
musiała pójść analiza dotychcza-
sowego pośrednictwa i jego kosz-
tów. Jeżeli bowiem widzieliśmy
horendalnie wprost niską cenę
płaconą przez handlarza wieśnia-
kowi za produkta na targu, a z
drugiej strony cena fabrykatu
oraz pół fabrykatu z tych produk-
tów okazała się w stosunku do
pierwotnej ceny surowca niewy-
tłómaczenie wysoką, to zgodzić
się musimy, że różnica ceny, jaka
przyrosła została w kieszeni po”
średnika bez żadnej korzyści dla
producenta.

Nie lepiej miała się sprawa,
czy to jeśli chodzi o niedawny
jeszcze wywóz premjowy przez
pośredników, czy też o dostawy
dla wojska.

Bo czegóż tu właściwie chcą
organizacje rolnicze i w czem ko-
liduje dotychczasowy system po-
średnictwa?

Organizacje rolnicze, powiato-
we czy wojewódzkie, czy to han-
dlowe mają za cel zapewnienie
rolnikowi maksymalnej ceny, jaka
tylko wyniknąć może z kalkulacji
sprzedażnej. I dlatego też naj-
częściej spotykamy się w nich ze
zjawiskiem t. zw. przepłacenia,
jakkolwiek konkurencji albo nie
było, albo też cena konkurencji
została b. daleko w tyle.

Aby móc otrzymać najkorzyst-
niejszą cenę rolnik powinien od-
dawać do komisowej sprzedaży
swój towar, wówczas może mieć
żwarancję, że po potrąceniu mini-
malnych kosztów komisowego ро-
zostałość oryginalnej ceny sprze-
dażnej jemu przypadnie i w ten
sposób zadość się stanie wyżej
wspomnianej zasadzie. Ponieważ
jednak system handlu komisowe*
$o w rolnictwie u nas się jeszcze
nie przyjął, a na terenie Poznań-
skiego święci takie tryumfy, na*
sze organizacje rolnicze poczęły
stosować albo system dokonywa”
nia dopłat (ostatnio zakup bydła).
W razie, gdyby się okazało, że
cena sprzedażna znacznie odbie-
ga od kupnej, albo też system sto-
sowania wypłat możliwie jak naj-
większych w ramach kalkulacji
znanej już ceny sprzedażnej.

Dodatnia strona tranzakcji, o-
partych na tych systemach handlu
przy współdziale organizacyj rol-
niczych, ujawnia się w całej pełni
w praktycznym zetknięciu się z
rynkiem, podkreślając tam rażący
kontrast "metod: stosowanych
przez pośrednictwo prywatne,
dążące stale w tym kierunku, by
cenę. płaconą rolnikowi - produ-
centowi zbić jak najniżej.

Jedni więc nastawieni są poto
by jaknajbardziej obniżyć koszt
pośrednictwa i oddać producento-
wi najwyższą cenę jego produktu
do ceny sprzedażnej, drudzy zaś
w tym kierunku, by zbijając cenę
nabywczą zostawić sobie możli
wie jaknajwiększą różnicę od па-
bywczej w formie zysku pośred-
nika.
Organizacje naogół nad pośred-

nkiem górują swoją do maksymal-
nych granic posuniętą pożytecz-
nością dla rolnika. Pośrednik zaś
nad - organizacją rolniczą góruje
kapitałem, często  došwiadcze-
niem handlowem, a najczęściej
znajomością dróg, któremi... doj-
dzie się do celu.

Prawdziwość tego życie samo
na każdym kroku potwierdza.

Nic więc dziwnego, że na od-
cinku utrzymywana stosunków
handlowych z najpowazniejszym
odbiorcą tj. wojskiem zawrzała
zacięta walka z uporem i kon-
sekwencją ze strony rolników
przeprowadzona.

Jak do tego doszło ilustruje
np. następujący wypadek. Do pew
nego okresu wyłącznym dostaw
cą do jednego z pułków był ku-
piec (czytaj żyd), a kiedy spół-
dzielnia Rolniczo-Handlową zwró*
ciła uwagę na wyzysk rolników
przez niego, naówczas jedynego
odbiorcę owsa i postanowiła wy*
stąpić jako konkurent o uzyska-
nie dostawy na ogólną sumę
150.000, pośrednik zwrócił się z
propozycją bądź zaspokojenia jej
„odstępnem”, bądź podziałem re-
jonu zakupu, a kiedy jedno i dru-
ie nie zostało przyjęte, wystąpił

- organizacji

z propozycją podziału terminów
dostawy. I to ostatnie też zostało
odrzucone, bo jasnem jest, że ten
wyłączny odbiorca zmusiłby pro-
ducenta do przyjęcia takiej ceny,
jaką podobałoby mu się zaofiaro-
wać.

Rozpoczęła się walka w tych
warunkach, że spółdzielnia pod-
jęła się całkowej dostawy, a od-
sunięty konkurent przez jakiś
czas umyślnie podbijając cenę ro-
bił zakupy dla innych oddziałów.

Rezultat był taki, że do kiesze-
ni rolnika trafiło nietylko tych
kilkadziesiąt tysięcy, które nor-
malnie zostawały jako zysk po-
średnika, ale i praktyczny przy-
kład dodatniej stronywystąpienia

1 rolniczej z konkuren-
cją, wykonującą mimo wszystko
wartości dodatnie zbioroweji or”
ganizacji,

Przykładów takich cytować
można wiele, jak również znaleźć
i takie, które przemawiają na nie-

korzyść organizacyj rolniczych.
, najpoważniejszych zarzutów

zaliczyć można twierdzenie, że
organizacje rolnicze podejmując
się np. dostaw do wojska często
robią zakupy nietylko bezpośred-
nio od rolnika-producenta ale i
od pośrednika.

Składają się na to dwie przy”
czyny: pierwsza to fakt, że rolni-
cy niezawsze jednolicie dokony-
wują dostaw na rynek skutkiem
czego trudno czasami znaleźć po-
trzebną ilość d odostawy; drugie,
może ważniejsze — że organi-
zacje roln. mimo istnienia różne-
$o rodzaju urzędów i instytucji,
powołanych do współpracy i po-
mocy organizującemu się rolnic-
twu, niezawsze w porę przycho-
dzą z tem czego się od nich ocze-
kuje.

Ale i te zjawiska kupowania
przez organizacje rolnicze, przez
pośrednika nie pozostają bezwy”
soce dodatniego wpływu wycho-
wawcześo, Nie jest bowiem ta-
jemnicą, ile pośrednik płacił za
kupowane zboże, a nikomu rów-
nież nie zależy na robieniu tajem-
nicy z tego, ile spółdzielnia płaci-
ła pośrednikowi. Znawcy terenu
zgodnie stwierdzają, že uświado-
mienie sobie przez rolnika faktu,
iż pośrednik dostarcza spółdzielni
było dostatecznem, ażeby 1-owy-
snuć słuszny zresztą wniosek, iż
pośrednik musi dlatego płacić
niższą cenę, 2-о skierować w
przyszłości dostawę do spėl-
dzielni.
,  Pominąć w końcu nie można
jednego spostrzeżenia: mówi się
wiele — pisze się mniej — nawet
interwenjuje się w obronie ku-
piectwa zbożowego u nas na kre-
sach zagrożonego przez organi-
zujące się rolnictwo. Nie porusza-
my innych terenów. Mamy na my-
śli jedynie tylko kresy północno-
wschodnie i dlatego dziwimy się
niepotrzebnej hipokryzji.

Poco tu mówić o polskiem ku-
piectwie zbożowem, kiedy należy
mówić o żydowskim monopolu
zbożowym, bo kupiectwo polskie
zginęło pod obuchem ciężarów
skarbowych. Poco mówić o zawo-
dzie kupca zbożowego, kiedy ma-
my do czynienie z wyzyskiwacza*
mi eksploatującymi krańcowo
wieś.

Jeżelibyśmy tym językiem mó-
wili, to napewno łatwiej się zro-
zumiemy,

Na to niema rday. Społeczeń-
stwo polskie po odzyskaniu nie-
podległości zdecydowanie przy-
stąpiło do organizowania się na
każdym polu, a zwłaszcza gospo-
darczem.

Czyż żydom bierze kto za złe,
że są tak świetnie zorganizowani?
— Nie! Co najwyżej staramy się
ich naśladować, bo życie narzucą
coraz więcej konieczności do or*
ganizowania się.

Walka indywidualna przenio-
sła się na teren walki całych od-
łamów społeczeństwa.

Trusty i kartele wystąpiły do
walki z konsumentem. Żydzi sta-
rają się obronić swój monopol
opanowania całych gałęzi handlo-
wych. Mają futra, mają handel
owocami, mają drożdże, od któ”
rych całe polskie społeczeństwo
płaci podatek na rabinów, żelazo,
bławaty, handel bydłem i wiele,
wiele innych dziedzin. Czemuż
więc ci, którzy dziś tak głośna
protestują _ przeciwko  organi-
zowaniu się rolnictwa, nie zajmą
się  ušwiadomieniem  społeczeń-
stwa polskiego, jak dalece i ražą-
co odwrotnie proporcjonalnie wy
śląda stosunek opanowania tych
wielu gałęzi handlu w zestawieniu
z nich procentową ilczebnością w
Polsce? Jeśli ci i czynniki te szu-
kają okazji popularyzacji siebie,
atakując organizacje rolnicze za
słusznie zajęte stanowisko — to
napewno więcej popularności zdo-
będą, jeśli uchylą zasłony przy*
krywającej faktyczne opanowanie
wielu dziedzin gospodarczych
przez żydów.

To będzie pożyteczniejsze.
Wobec więc całkowicie nie

polskiego oblicza prywatnego
handlu zbożowego na naszych
Kresach północno - wschodnich z
punktu widzenia narodowych in-
tehesów polskich, nie widzimy in-
nego rozwiązania, : L.
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Plebiscyt Sportowy „Dziennika Wilenskiego“.

 

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

Zachmurzenie zmienne, miej-
scami opady śnieźne. Nocą u:
miarkowany, w dzień lekki mróz.
Słabe wiatry północno-zachodnie.

в Z MIASTA.
— Zwledzanie prac konser-

wacyjnych w Bazylice. W so-
botę o godzinie 1.45 Oddział Wi-
leński Polskiego Towarzystwa Kra-
joznawczego organizuje wyciecz-
kę na terenie prac konserwacyj
nych w Bazylice dla członków
T-wa i wprowadzonych gości.
Punkt zborny przy dzwonnicy ka-
tedralnej. Członkowie T-wa bez-
płatnie, goście płacą 30 gr. na
dechód Komitetu Ratowania Ba-
zyliki.
— Konsul angielski u ży-

dów. Wczoraj do Wilna przybyl
konsul angieiski p. Hamilton z

żoną.
Gość angielski zlustrował war-

sztaty żydowskich pionierów i in-
ne insytucje żydowskie.

Konsul Hamilton kieruje w

Warszawie specjalnym działem
wyd:wania wiz do Pzlestyny.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Troska Magistratu o Po-

gotowie Ratunkowe. Z dniem
1 b. m. Magistrat skreślił jeden
etat lekarski w Pogotewiu Ratun-
kowem.

Obecnie Pogotowie
tylko z czterema etatami.
— Posiedzenie Obywatel-

sklego Komitetu do akcji pe-

tanienia prądu elektr. Onegdaj

w lokalu Związku Cechów Rze-

mieślniczych przy ul. Bakszta 2

odbyło się posiedzenie Komitetu

Obywatelskiego do akcji potanie-

nia prądu elektrycznego. Na ze-

braniu tem wyjaśniło się, że

specjalnie wyłoniona komisja na-

wiązała kontakt z szeregiem  fa-

chowcow z dziedziny elektrycz-
ności.

Zostały już uzgodnione głównę

wytyczne walki abonentów o tani

prąd.
Jak wiadomo komitet przygo-

towuje w tej sprawie memorjał.

Memorjał ten jest już na ukoń-

czeniu. W najbliższych już dniach

zostanie on złożony Radzie Miej-
skiej. J

Obecnie Komitet zbiera pod-
pisy organizacyj społecznych i
zawodowych, które jeszcze nie

weszły w skład komitetu. Ciągle

komitet wyjaśnia zainteresowa-
nym osobom, że społeczeństwo
wileńskie nie może w obecnych

warunkach płacić wygórowanej

ceny prądu.
Należy zaznaczyć, że wszyst-

kie zrzeszone w Komitecie orga-

nizacje są gotowe do najdalej

idących posunięć w celu zdoby-
cie żądanej zniżki.
— Nileprawdopodobne za-

mysły Arbonu. Jak nas infor-
mują, dyrekcja Hrbonu, uważając
widocznie, że częstotliwość ruchu

nie pozostawia nic do życzenia,

zdradza tendencje do wycofania

z obiegu jeszcze kilku wozów.

W sprawie tej przed niedawnym
czasem wydział drogowy Magi-
stratu otrzymał pismo.

Jak się dowiadujemy, Magi-

strat kategorycznie próbem tym
się przeciwstawił.

SPRAWY SANITARNE.
—Urząd zdrowia Wileńskie-

go Urzędu Wojewódzkiego w

ciągu ub. tygodnia na terenie

Wileńszczyzny zanotował następu-

jace choroby zakażne: tyfus brzu-

szny 19 (2 zgony), plamisty 2

płonica 43, błonica 14, odra 49,

róża 8, krztusiec 3, gruźlica 14

(1 zgon), jaglica 25, inne 22.
Ponownie zanotowano epidem-

ję tyfusu brzusznego na terenie

pow. dziśnieńskiego, gdzie ko:

łumna  antytyfusowa prowadzi

energiczną akcję 'przeciwko epl-

demii.
Na terenie pow. dziśnieńskie-

go zanotowano 12 wypadków za-

słabnięć na tyfus brzuszny i 1 wy-
padek plamisty.

ŻYCIE AKADEMICKIE.
— Msza św. akademicka.

W niedzielę 11 b. m. o g. 9 rano

w kościele św. Jana J.E. ks.

Metropolita Romuald Jałbrzykow-

ski odprawi mszę św.

— Akademickie Kołe Misyj-
ne przy U. $. B. podaje do wia-

domości, że dnia 11XII b. r. o

godz. 10 odbędzie się zebranie

ogólne z referatem Ks. Sup. Jana

Rzymełki.

— Zarząd Akademickiego
Towarzystwa Farmaceutyczne-
go „Lechja" komunikuje że w

niedzielę dnia 11 b. m. O godz.

4-ej pop. odbędzie się w Sali
Śniadeckich U. S. B. uroczysta
Akademfa ku czci Wielkiego Ap-

tekarza, Twórcy Przemysłu Na-

ftowego Ignacego Łukasiewicza.

Na program Akademji złożą się:

odczyt p. Prof. Jana Muszyńskie-
go p. t. „Zycie i działalność Ig-

nacego Łukasiewicza” i część

koncertowa w której wezmą u-

dział: Chór Akedemicki U. $. B.

Orkiestra Związku Studentów Ro-

sjan U. S$. A. oraz występy solo-

pracuje

 

KRONIKA.
we poszczególnych członków
„Lechji”. Wstęp na akademię
bezplatny“. :
— Zarząd Akademickiego

Towarzystwa Farmaceutyczne-
go „Lechja“ komunikuje, że w
niedzielę dnia 11 b. m. o godz.
19 min. 30 odbędzie się w loka-
lu własnym przy ul. Bakszta 12
m. 3 Doroczny Tradycyjny Opła-
tek, na którą to uroczystość za-
prasza wszystkich członków pro-
tektorėw „Lechji" Zarząd.
— Z Kola Akademikėw Dzi-

šnian. Sekcja kulturalno-ošwia-
towa K. A. Dz. podaje do wiade-
mości członków Koła, iż dnia 11
grudnia b. r. o godz. 11-ej odbę-
dzie się w lokalu „O. R. K. (Do-
minikańska 14) odczyt kol. Pie-
traszkiewicza Kazimierza na te-
mat  „Samowystarczalność włó-
kiennicza”. Goście mile widziani.
— Akademickie Kołe Kow-

nian w Wilnie podaje do wiado-
mości, że dzisiaj w sobotę e go-
dzinie 7-ej w. w lokalu przy ul.
Zamkowej 3—3, 3 odbędzie się
uroczysty obchód dziesięciolecia

Koła.
W programie nadanie Dyplo-

mu Członka Honorowego P. Prof.
Stanisławowi Władyczce,. oraz re-
feraty p. t. „Historja Koła i „Za-
danie Polskiej Młodzieży z Litwy*.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Walne zebranie koła b.

wychowanek gimnazjum 5.5. Ма-
zaretanek odbędzie się w nie-
dzielę 11 b. m. o godz. 4 p.p. w
lokalu szkoły. Obecność człon-
ków obewiązkowa.

.

Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego".
Zamiast wieńca na trumnę ś. p. Hen-

ryka Krygiera — Edwardostwo Sawo-
niewiczowie zł. 10.— na Żłobek im.
Maryi.

Jerzyk i Hala W. dla matki z 2-giem
dzieci zł. 3—; M. M. zł 3—; ks. J.
Źmitrowicz 1 zł. 80 gr.; R. B. zł. 3-—.

M. H. S. zł. 5— dl najbiedniejszych
na chleb Św. Antoniego, zł. 5— dla
najbiedniejszych Tow. Pań Miłosierdzia

Św. Wincentego a Paulo i zł. 5— na

kościół św. Teresy.
B. C. dla najbiedniejszych zł. 1—:

ЕЙО i
Bezimiennie zł. 25— na chleb Św.

Antoniego dla najbiedniejszych dzieci.

A. S: zi. 10.— na kościół Św. Teresy.

Wdowa po emerycie zł. 2— dla
najbiedniejszych dzieci.

Firma Bławatna I. Dubicka i S-ka

przy ul. Wileńskiej 33 zł. 15— na her-

baciarnię dla inteligencji.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania

Orzeszkowej 11
od 11—3 i od 6—8 wiecz.

Teatr i muzyka.
— Teatr Wielki Pohulanka. Dziś o

godz. 8 wiecz. „Zyśmunt August", który
zdobył sobie nietylko uznanie prasyi
publiczności, ale nawet Konkursowej
Komisji Ministerstwa Oświaty. — Obsa-
da premjerowa, przepiękne stylowe de-
koracje Wiesława Makojnika.

W niedzielęz powodu zbliżającej

się premjery „Sprawy Dreyfusa" jedno z

ostatnich przedstawień „Zygmunta Au-

gusta”. =

— Niedzielna popołudniówka, W
niedzielę o godz. 4 popoł. na ogólne żą-

danie publiczności świetna, pełna sub-

telnego humoru komedja Morstina „Dzi-

ka pszczoła”. Ceny zniżone.
— „Tani poniedziałek". W ponie-

działek o godz. 8 wiecz. w Teatrze na

Pohulance po raz pierwszy po cenach

zniżonych, grane będzie potężne dzieło

Wyspiańskiego „Zygmunt August".

—Premjera „Sprawy Dreyiusa*, Już

we wtorek w Teatrze na Pohulance da-

na będzie premjera sensacyjnego fakto-

montażu Rechfischa i Hercoga „Sprawa

Dreyfusa', oparta na słynnym procesie,

który przez lat dwanaście emocjonował

cały świat. s, =

— Teatr muzyczny „Lutnia”. Dziś

ukaże się po raz S-ty rewelacyjna ope-

retka Kalmana „Fiołek z Montmartreu .

Zniżki akademickie — ważne.  ,

— „Wiktorja* na przedstawieniu po-

południowem. Jutro o godz. 4-ej na

przedstawieniu popołudniowem po ce-

nach zniżonych grana będzie operetka

Abrahama „Wiktorja i jej huzar“ £: «do

Kulczycką w roli tytułowej.

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 10 grudnia 1932 r.

Przegl. pras. Kom. meteor. Czas.

1210: Muzyka z płyt. 13,10: Kom me-

teorołogiczny. 13.15: Poranek szkolny

14,45: Muzyka operowa (płyty). 15.15:

Wiad. wojskowe. 15.35: Słuchowisko dla

dzieci. 16.00: Transm. z Sali posiedzeń

Senatu. 16.15: Muzyka węgierska (płyty)

16.25: „Wilcze kły Radjowe | 40:

„Przyczyny zwycięstwa bolszewików. w

1 1917" odczyt. 17.00: Audycja w 5-

rych. 17,30: Komunikaty. 1740: „O ES

wiedž p. v.-prezydenta miasta Wito ak

Czyża* na zarzutyMika. 18.00: Muzyl a

lekka (płyty). 18.40: Odcinek powiešcio-

wy. 18.50: Żozm. 19.00: Tygodnik litew-

ski. 19.15: „Środowisko wychowawcze a

nauczyciel* — odczyt. 19.30: „Na a:

kręgu”. 19.45: Pras. dzien. radj. 20.00:

Koncert wieczorny, 22.05: Koncert cho=

pinowski, 22,40: Poeci wileńscy prze

mikrof. 23.00 Muzyka tan. i

Niedziela, dnia 11 grudnia.

 

 

   

 

10.00: Nabożeństwo. 11.58: Czas.

12.10: Kom. meteor. 12.15: Poranek
14.05: „O urzą-symf. 14.00: Kom. roln.

dzaniu i prowadzeniu gospodarstw mało-

rolnych” — odczyt. 14.25: Muzyka.

14,40: Słuchowisko prawnicze dła rolni-

ków. 15.00: Audycja dla wszystkich.

16.00: Audycja dla młodzieży. 16.25:

Utwory popularne na wibrofonie. 16.45:

„W świetle rampy. 17.00: Recital for-

tepjanowy. 18,00: Muzyka lekka. 16.50:

„Kobieta w życiu społecznem”, 19.05:

Litewska audycja literacka. 19.25: Stu-

chowisko. 20.00: Koncert. 21.00: Wiad.

sportowe. 22.00: Muz. tan. 22.55: Kom.

meteor. 23.00: Muzyka tan.

  

W niedzielę 11 grudnia rozdanie nagród godz. 12 Kino „Casino

Pomnik kdama Mickiewicza w Wilnie
Prace nad pomnikiem Fdama

Mickiewicza w Wilnie posuwają
się naprzód. Artysta-rzeźbiarz
Henryk Kuna wykonał już postać
Wieszcza w gipsie, wysokości
około 2 metrów. Obecnie przy-
stąpił do opracowywania postaci
w rozmiarach pomnika—5!/, me-
tra. Prócz tego są już wykonane
i odlane w gipsie dwie płasko-
rzeźby naturalnej wielkości i przy-
gotowane szkice do następnych

Ohecny stan przesilenia rolnicze$o.
Na ten temat wygłosił wczoraj

referat dr. Rose, radca Min. Rol
nictwa.

Na wstępie referent stwierdził
raz jeszcze to, co nie tak dawno
prasa sanacyjna z takim uporem

zwalczała a mianowicie, że kryzys
obecny ma charakter trwały, że
dziś nie widzimy jeszcze dna.

Po stwierdzeniu, że kryzys ma
swoją główną przyczynę nie tyle
w zwichnięciu równowagi produk
cji, ile z powodu kurczenia się
konsumcji i kryzysu cen, z
kolej referent rzucił kilka
obrazów z obecnej sytuacji w
Niemczech, zamkniętych barjera-
mi celnemi, lub Włoch, w konse-
kwencjach czego import spadł
tam o około 60%.

W, odniesieniu do stosunków
polskich wypowiedział się prze-
ciw zamknięciu granic i oparciu
się o samowystarczalność dlatego,
że kurczenie się konsumcji ma

miejsce głównie na wsi, którai
dziś rzuca prawie te same ilości
produktów czy to na rynek miej-
ski czy na export.

Chwiejność bowiem konsumcji
zboża jest znacznie większa na
wsi a zależy od jej dobrobytu.

Referent ratunek przed dal-
szemi skutkami widzi w jaknaj-
ściślejszem zespoleniu się z za-
granicą, której powinniśmy otwo-
rzyć granice, tj. znieść i tę skro-
mną ochronę naszej produkcji —
a później dopiero będziemy doma-
gać się miejsca dla naszych pro-
duktów rolnych w krajach, o któ:
re nam chodzi.

Przed polityką gospodarczą
naszą stoi dziś główne zagadnie-
nie podniesienia dochodu spolecz-
nego rolnictwa, który spadł z 10
miljardów na 4. Inne zagadnienia,
jak np. przesuwanie dochodu spo”
łecznego od jednej grupy do dru-
giej (chodzi tu zapewne o atak
rolników na kartele, przed czem

referent tak się broni)) lub pod-

niesienie cen barjerami celnemi

płaskorzeźb. Kucie płaskorzeźb
w granicie rozpocznie się za 2—3
miesiące. Postać Adama Mickie-
wicza będzie odlana w bronzie.
Stopnie, podstawa i cokół będą
wykonane z czerwonego granitu

krajowego.
Zarząd Komitetu zamierza w

najbliższym czasie zamówić granit
w jednym z kamieniołomów pol-
skich (około 65 m. sześc.).

(które Niemcom jednak na dobre
wyszły) to są, w/g referenta, dru-
gorzędne sprawy — niemal palja-
tywy.

Oto pokrótce główne punkty
referatu, który nie poruszał za”
gadnień polskich a-tylko trakto-
wał to zagadnienie w rozpiętości
międzynarodowej.

O ile cały referat stanowił dla
siebie harmonijną całość, o tyle
dopiero dyskusja podkreśliła jego
jednostronność.

Biorący udział w dyskusji pp.
Polkowski, Taurogiński, Jagmin,
dyr. Borowski, prof. Staniewicz
iin. dali wyraźnie do zrozumienia,
że referent zbyt pochopnie nie
docenia takiego zagadnienia jak
zmniejszenie kosztów produkcji,
w których m. in. produkty prze-
mysłowe dziś jeszcze 35% zaj:
mują.

Z dyskusji i późniejszych wy”
jaśnień referenta jednak mimo
wszystko okazało się, że tenże
nie zdecydował się odbiegnąć od
linji gospodarczej obecnego rządu
— jak wiadomo faworyzującego
przemysł przed rolnictwem. Zre-
sztą sam referent jest nowym
jeszcze człowiekiem w rolnictwie
— dawniej siedział w przemyśle.

Ciągle ta sama barjera pomię-
dzy życiem przyziemnem a kon*
cepcjami góry. A jak te koncepcje
zostaną przyjęte przez życie —
no to potem myśleć będziemy.
Gdyby zaś miała się powtórzyć
historja z eksperymentem importu
tych niesłychanych mas zboża w
1929 przez Szwalbego — mimo
i wówczas nadmiaru własnego
zboża — no to — zresztą o tem
jeszcze nie trzeba myśleć — tak
widocznie i teraz rozumuje się,
A refleksje słuchacza?
Primo b. licha akustyka sali.

a secundo zagadnienia międzyna*
rodowe swoją drogą — a przecież
zagadnienia własne są widać pil-
niejsze, skoro wszyscy mówcy je
poruszyli.

Smutny obraz Polesia.
Z Pińska piszą:
Smutne jest Polesie, szare, u-

bogie i mało dostępne. Gdzie

okiem sięgnąć, same błota, pokry-

te sitowiem — oczeretem. Wśród
tych błot leniwie toczą swe wody:
Pina, Prypeć, Styr, Jasiołda, Sto-

chód, Strumień, Bobryk, Cna,

Śmierć i Łań, a dalej Wietlica,
Horyń, aż ku granicy szeroko roz-

lawszy swoje płytkie koryta.
Za dawnych czasów płynęły po

nich tratwy i statki, towarowe

i pasażerskie hen, aż ku Bałty-

kowi. Dzisiaj również płyną stat-
ki i tratwy, a nawet okręty wo”.

jenne Flotyli Rzecznej — jednak
tylko od Pińska do granicy.

Wśród bezkresnych pól błot-
nych tylko miejscami wyłaniają sę
jak oazy, łąki i pasy suchego pia-
sku.

Zimą cała Pińszczyzna pokry-
wa się śniegiem, a lód ścina rzeki
tak, że olbrzymie przestrzenie na-
bierają wyglądu śnieżno-białego
pola. Wiosną znowu te same zie-
mie przywdziewają szatę zgoła
odmienną, tworząc przestrzenie

wodne, szerokie jak morza. Zda-

rza się często, że wówczas statki
pasażerskie mylą drogę. Kije ze
słomą albo tablice kolorowe omi-
ną i niepostrzeżenie wjeżdżają na
łąki, które kilometrami przepły-
wają, zanim osiądną na mieliźnie
i zorjentują się w sytuacji.

Tak wygląda tajemnicza Piń-
szczyzna — a jakie robi wrażenie
sam Pińsk, ongiś stolica księstwa
pińskiego? Czasami zdaje się, że
gospodarzą tutaj Żydzi i Rosjanie,

Z ZA KOTAR STUDJO.
Dziesięciolecie Senatu.

Dzisiaj o godz. 16-ej zostanie nada-
ny fragment z uroczystego posiedzenia
Senatu w związku z dziesiątą rocznicą
jego istnienia. Mikrofon rozniesie na
wszystkie stacje przemówienie okolicz-
nościowe Marszałka Senatu p. Włady-
sława Raczkiewicza.

©О rewolucji rosyjskiej.
O godz. 16,40 zabierze głos przed

mikrofonem wileńskim prof,  Marjan

Zdziechowski, który w prelekcji trans-

mitowanej na wszystkie radjostacje о-

šwietli ze stanowiska psychologicznego
przyczyny zwycięstwa bolszewików w

roku 1917, w czasie rewolucji paździer-
nikowej.

 

Literatura wileńska.
O godz. 22,40 ze studja wileńskiego

nadana zostanie pierwsza audycją literac-

ka z cyklu „Poeci wileńscy przed mikro-

fonem”. Utwory własne będzie czytał

utalentowany poeta i krytyk p. Włady-
sław Arcimowicz.

natomiast Polacy są tylko gośćmi.
Pińsk, małe miasteczko, jest bru-
dne i całkowicie zażydzone. Stale
ono podupada pomimo swej chłu-
„bnej przeszłości,

Musi być jakaś wielka przy*
szłość w tej Pińszczyźnie, skoro
Żydzi zaczynają skupywać tutaj
majątki (czy nie projekt osuszenia
błot pińskich? — red.) tworzą od-
działy żydowskich robotników
rolnych i posyłają ich na prakty-
kę gospodarczą do obywateli
ziemskich. Istnieją nawet włoda-
rze Żydzi, którzy pośredniczą mię-
dzy robotnikami a dworem. Zna-
leźli się obywatele ziemscy, któ-
rzy skwapliwie korzystają z takiej
pomocy bezpłatnej — chociaż
praktykanci świętują w sobotę i
gotują sobie koszerne mięso.

Pińsk w sobotę rano wygląda
jak Palestyna pod rosyjskiem wła”
daniem. Sklepy pozamykane,
szkoły żydowskie puste, rynek
zamieciony i tylko słychać char”
kowie dźwięki z domów mo-
dlitwy. Po południu dopiero robi
się gwarno — wylega na ulicę
tłum żydowski, który mówi wy*
łącznie językiem rosyjskim.

W. niedzielę natomiast ruch
ożywiony — żydowskie szkoły,
wspierane przez rząd, są otwarte,
a sklepy, choć niby zamknięte,
jednak tylnemi drzwiami handel
idzie. A cóż dopiero byłoby wte-
dy, gdyby przeszedł projekt han-
dlu w niedzielę? Wiówczas miasta
na kresach stracą resztę wyglądu
polskiego!

Ale nie na tym obrazie kończą
się stosunki żydowsko-”rosyjskie na
Polesiu. Także władze sądowe,
magistrackie, zawody wolne t. zn.
adwokacki i lekarze jak również
członkowie polskiego gimnazjum
— to w znacznej mierze Rosjanie i
Żydzi. Dyrektor tartaku państwo*
wego oraz dyrektor fabryki —
Żydzi. A jaki ich stosunek do
Polski, o tem. świadczą nader
często spotykane zdania o daw*
niejszych „lepszych'” czasach.

Po 14 latach niepodległości
Polski obraz to niestety nad wy”
raz smutnyl...

Latrudniej pracownika Polaka.
Sakcja Pracy. (Metropolitalna 1, Il-gie
plętre, pokój Nr.4) wskaże ci dobre

go I sumiennego pracownika.

‚ sportową.
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SPORT.
Państwowa Szkoła Techniczna zdobyła

pierwsze miejsce.
Na 5258 głosów, 1280 padło na klub „Vektor”.

Po ogłoszeniu w numerze
wczorajszym wyników walki ple-
biscytowej o najlepszy klub spor-
towy, śpieszymy dzisiaj podać do
ogólnej wiadomość szerszych mas
społeczeństwa, że z pośród szkół
najbardziej usportowioną okazała
się Państwowa Szkoła Technicz-
na, która zdobyła 1280 głosów.

Uczniowie P. Szk. Technicznej
zrzeszeni 'w klubie szkolnym
„Vector“ od szeregu lat zwracali
na siebie uwagę, zdobywając sze-
reg wspaniałych wyników.

Klub „Vector* posiada sporą
ilość członków, którzy znani są na
terenie sportu wileńskiego. Człon-
kowie tego klubu zdobyli w tym
roku mistrzostwo szkół średnich
w lekkiej atletyce,

Szczegółowe omówienie dzia-
łalności sportowej P. Szk. Tech-
nicznej zamieścimy w następnym
numerze poniedziałkowym „Dz.
„Wil* w kolumnie sportowej.

Ze swej strony kierownictwu
P. Szk. Technicznej składamy gra-
tulacje za tak wspaniały sukces.

Drugie miejsce zdobyli spor”
towcy Gimn. A, Mickiewicza, ma-
jąc 1201 głosów. „Mickiewiczaki”
w tym roku palmę pierwszeństwa
oddać muszą „technikom'”. Drugie
miejsce powinno jednak być im
cenną nagrodą, zwłaszcza, że
„technicy“ przewyžszyli ich nie-
znaczną ilością punktów.

Trzecie, zaszczytne miejsce
przypadło Gimn. OO. Jezuitów,
Sportowcy Gimn. Jezuitów są
wśród szeregów  zawodniczych
mało znani, ale biorąc pod uwagę
ogólne wyrobienie sportowe, na-
leży przyznać, że „jezuiciaki” ma-
ją szereg dobrych sportowców,
którzy jednak są znani tylko na
terenie swej szkoły. Jezuici otrzy”
mali 1192 głosy. Jest to liczba b.
poważna i mówi o sympatjach
szerszego ogółu sportowców.

My ze swej strony mamy na-
dzieję, że tak zaszczytne wyróż-
nienie stanie się podnietą do dal-
szej owocnej pracy i zapewne
„jezuiciaków* zobaczymy na
wszystkich zawodach, że będą oni
stale uczestniczyć z powodzeniem
we wszystkich sportowych impre-
zach młodzieży szkolnej.

Czwarte miejsce zdobyło Gimn.
J. Lelewela z 1120 głosami. Lele-
welacy zajęli dość dalekie miejsce.
Należy to częściowo tłumaczyć
małą ilością uczniów w tej szkole
i tem, że w tym roku byli oni
znacznie słabsi niż w poprzednich
latach za czasów Ciechanowicza.
W Gimn. J. Lelewela są jednak
wybitni sportowcy, którzy dopiero
teraz rozpoczynają swoją karjerę

„Lelewelacy” mają
wielkie możliwości sportowe i nie-
wątpliwie w następnych latach w
dalszym ciągu poważne spełniać
będą swe zadanie w rozwoju spor-
tu wileńskiego.

Na dalszych miejscach znalazły
się szkoły: 5) Gimn, Zygmunta
Augusta — 482 głosy, 6) Gimn.
Czackiego, 7) Gimn. J. Słowac-
kiego, 8) Szkoła Handlowa.

Na uwagę zasługuje w pierw-
szym rzędzie nadzwyczaj wyrów-
nana i ambitna walka aż czterech
szkół, do których dołączyła się
również i piąta (Gimn. Zygm. Au-
gusta), która jednak nie odegrała
poważniejszej roli w przebiegu
plebiscytu.
W tym roku frekwencja ple-

biscytu była, jak wiemy, daleko
większa, ale głosy były zgrupo”
wane i nie mieliśmy tak wielkiej,
jak w roku ubiegłym rozbieżności.
W numerze jutrzejszym zapew-

ne będziemy już mogli podać ko-
lejność najlepszych sportowców
Wilna. Obliczenia głosów zajmują
tak dużo czasu, że wprost niespo-
sób jest podać odrazu wszystkich
CEDC + й е
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Radość | Szczęście...

dzieci to ładna choinka naj-
większy  asertyment  ozdó
choinkowych. wlece, zimne
ognie, śnieg, lichtarzyki i t. p.
po cenach najniższych tylko

w Firmie

W. CHARYTONOWICZ i S-ka
APTECZNY D -H.

Wlino, Mickiewicza Ni 7
Tal. 9—71.
   

 

lamach samobójczy studenta U.S.B.
Wczoraj rano w jednem z

mieszkań domu Nr. 4 przy ul.
Brzeg Antokolski w zamiarze po-
zbawienia się życia strzelił do sie-
bie z rewolweru Józef Dąbrow-
ski, student U. S. B. Zawezwane
Wojskowe Pogotowie Ratunkowe,

po udzieleniu mu pierwszej
pomocy lekarskiej, przewiozło go
do szpitala św. Jakóba.

Przyczyn tak rozpaczliwego
e nie zdołano narazie stwier-

zič,

wyników, ktėre są siwierdzane
protokularnie przez komitet ho-
norowy konkursu z prof. J. Weys-
senhotiem na czele.

Jutro więc o godz. 12 w sali
kina „Casino“ przy ul. Wielkiej
odbędzie się uroczyste rozdanie
nagród i ogłoszenie ostatecznych
wyników plebiscytu.

Wszyscy wyróżnieni sportowcy
proszeni są o przybycie do „Ca-
sina' celem otrzymania nagród.
Tak się składa, że na rozdanie
nagród proszeni są o przybycie
wszyscy preiendujący do znale-
zienia się w pierwszej dziesiątce,
którym wręczone będą, prócz na-
gród ofiarowanych przez firmy
handlowe estetyczne dyplomy
„Dz. Wil“

Tak samo ogloszonem zostanie
dopiero w niedzielę, komu przy-
znane będą nagrody dla glosują-
cych za najtrafniejsze ułożenie
listy  majlepszych sportowców
Wilna.

Zatem w niedzielę o godzinie
12 w kinie „Casino” spotkają się
z sobą wszyscy sportowcy Wilna
z Janem Wieczorkiem na czele,
który został w tym roku obrany
najlepszym sportowcem Wilna.
nc)
SZKICE I OBRAZKI

* PRZYSPOSOBIENIE BŁOTNE. ‚
Są rėžne przysposobienia: gazowe,

wojskowe kobiet, od wylewu, od zawa-

lania się zabytkowych gmachów, przy-

sposobienie ratunkowe, trunkowe, prze-

ciwalkoholowe, od dobrej śmierci, od

gradobicia i t. d.

Nie pomyślano jednak w Wilnie

o jeszcze jednem — o przysposobieniu

błotnem. A

A rzecz to niesłychanie ważna.
Spadnie sobie taki Śnieżek na da-

chy, na starożytne szkarpy i gzymsy,

na drzewka w parku i skwery.

Och, jak pięknie!

„Piękne jest Wilno w białej szacie”,

powiadają wileńskie pięknoduchy w ka-

loszach i pod parasolami spacerujące,
Od gorącego jednak sentymentu top-

nieją gwałtownie śniegi i rozlewają się

w bagienka, 5
„Pielęgnujmy rodzime piękno“, po-

wiadają ludkowie i nie wychodzą z do-

mu i z kawiarni,
Tak się wychodzić niechce z ciepłe-

go kącika, że do pierwszej po północy
siedzi się w knajpie.

A na ulicach rozlewa się „rodzime

piękno” w bajory nie do przebycia. A
śnieś pada i topnieje.

Błoto na chodnikach jest takie, że

chodzić można tylko po jezdni, po kola

na w lepkim śniegu.

— Panie władza — powiadam do
policjanta — czemuż nie uprzątają

z chodników śniegu? :
— Nie bylo polecenia,
— No dobrze, ale przecież chodzić

nie można.

—Dlaczego?!

— Bo jest błoto.

— A czy temu VII komisarjat wi-
nien?..

Zupełnie słuszna uwaga.
Bo co mają atmosferyczne opady do

instrukcji policyjnej wykonawczej roz-

dział V, $ 27 Dzien. Ustaw 724/I1/W.P.?
Dozorca mojego domu, pan Kajetan,

ma na te sprawy swoiste zapatrywanie,

Możnaby powiedzieć, że według zasad

naukowej organizacji pracy postępuje. -

Pytam się tego zacnego obywatela:
— Dlaczego Kajetan nie uprząta

śniegu?

— Bo jest zima, to śnieg być musi.
— Zupełnie słusznie, ale przecież

jest błoto.

— I owe zamarznie.

— No tak, ale chodzić nie można.

— Komu nie potrzebno, to nie cho-

dzi, a komu mus, tak i idzie.

— Ale przemoczy się.

— Tak i wyschnie.

— No tak, ale przecież lepiej jest

iść sucho.

— A ci to ja wymyślił ta zima?

Teraz uprzantnę, to znów napada. Od-

czekam jeszcze jak padać przestanie, to

pójdę i zgarnę,

Społeczeństwo jest, jak to teraz się

mówi, nie przysposobione i nie uświado-

mione o zabójczych skutkach błota.

— E, co tam błoto, panie! — powia-

da mój znajomy artysta. — Grunt to

piękno! Przyjedzie jaki cudzoziemiec do

Wilna i jak zobaczy nasze zabytki: Ka-

tedrę, Zamek, panie, środy literackie
i panie tego Konrada z Hulewiczem, to

co mu tam błoto...

— Nabawi się kataru i

wszystko pojedzie zniechęcony.

— Snobizm i filisterstwo!

— Ależ błoto!!
Są jednak istoty, które się z błotka

śniegowego cieszą bardzo. istotki te
cieszą się jeszcze w życiu ze wszyst-

kiego.

Są to dzieci...

Pełno ich na podwórkach.
Lepią bałwany, na podobieństwo lu-

dzi dorosłych i biją się Śniegułkami.

Widocznie Magistrat m. Wilna bar-

dzo dzieciarnię kocha i o rozrywki dla
niej dba.

M. Junosza,   

i
я
Ś
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Z KRAJU.
Sniegi na Wileńszczyźnie.

W północnych powiatach Wi-
leńszczyzny spadły wielkie  śnie-
gi. Drogi kompletnie są zasypane.

W wielu miejscach na drogach
wiejskich komunikacja w ciągu
dnia wczorajszego była przerwana.

Wilki w pow. dziśnieńskim.

W pow. dziśnieńskim ostatnio
pojawiły się wilki. Stada tych
szkodników napadają w nocy na
wsi, skąd porywaję drób, żywy

inwentarz i t. p. Włościanie urzą-
dzają naj wilki obławy przy
pomocy organów K. O. P.

mm

2 pogranicza.
Lokalna konferencja graniczna z bolszewikami.

Na terenie pogranicza polsko-
sowieckiego w rejonie Domanie-
wicz edbyła się lokalna konfe-
rencja graniczna przy udziale
komendantów odcinków polskie-
go i sowieckiego. Omówiono
sprawę wydania kilku dezerterów,

kilkanaście sztuk żywego inwen-
tarza oraz trzech zatrzymanych
na granicy obywateli polskich.
Wszystkie sprawy zostały pomyśl-

Powrót speców z Rosji.

W. dniu wczorajszym przez
stacje Stołpce przejechało do
Niemiec i Angljj 8 inżynierów
górniczych i technicznych, którzy
byli zatrudnieni w trustach i ko-

nie załatwione przez komisję
mieszaną.

palniach sowieckich.  Inżyniero-
wie opuścili Rosję z powodu nie-
dotrzymania umowy przez czyn-
niki sowieckie.

Zatrzymanie sowieckiej łodzi patrolowej.

Onegdaj rano na rzece Niemnie
koło Mikołajewszczyzny zatrzy”
mano łódź patrolową sowiecką z
trzema żołnierzami, którzy zna-

leźli się na terytorjum polskiem
w pogoni za uciekinierami z tere-
nu sowieckiego. Patrol sowiecki
zatrzymano do wyjaśnienia,

Litwini zatopili łódź przemytniczą.
Wczoraj w rejonie Oran litew-

ski patrol graniczny zatopił łódź
przemytnika Abrahama Junkiela,
pochedząaego z Szawel Syn Jun-

kiela Josel utonął. Ojciec jego
został wyratowany i aresztowany.
W łedzi znaleziono 450 klg. ty-
toniu „Zefir“.

W uzdrowiskach,
Ogólny kryzys gospodarczy

odbił się i na uzdrowiskach. Bi-
lans za ubiegły sezon letni wy-
kazuje, że tylko w kilku miejsco-
wościach wzrosła ilość kuracju-
szów w porównaniu z rokiem u-
biegłym. Do tych uzdrowisk na-
leżą. Krynica, Druskieniki, Lubień,
Zaleszczyki i Kosów. Wzrost do-
chodu o 8 procent wykazują je-
dynie Druskieniki. W pozostałych
uzdrowiskach stwierdzono spadek
dochodów do 20 procent.

Ankieta lekarska.
Z ankiety rozpisanej przez na-

czelną izbę lekarską okazuje się,
„że sytuacja w zawodzie lekarskim
jest niezmiernie ciężka. W  nie-
których wypadkach praktyka le-
karska spadła od 33 do 90 pro-
cent. Lekarze uskarżają się na
wygórowane wymiary podatków.
Zdarzyło się nawet kilka wypad-
ków zaprzestania praktyki z po-
wodu niemożności zapłacenia na-
leżneści podatkowych.

DZIENNIK MILĘŃSEKI

LUKSUS NA SZYNACH.
Znając koleje wszystkich waž-

niejszych państw kontynentu eu-
ropejskiego, powiedzieć mogę bez
wahania, że nigdzie nie podróżuje
się tak szybko i wygodnie jak w
Anglii.

Przedewszystkiem — szybko!
Słuszność twierdzenia, że niema
już dla nas dystansów, potwierdza
Ilyer' pędzący czasami z szyb-
Fdyer* pędzący czasami z szyb-
kością przeszło 80 mil, czyli 130
kilometrów na godzinę. Chelten-
ham Ilyer należy do t. zw. Wiel-
kiej Kolei Zachodniej i posiada na
zmianę kilka (a może kilkanaście)
lokomotyw, z których najsławniej-
sza nazywa się „Zamek Launce-
ston* i wielokrotnie złamała świa”
towy rekord szybkości dla paro-
wozów.

Godnymi kolegami ekspressu
Cheltenham są: „Latający Szkot”,
„Dziki Irlandczyk, „Latający Ho-
lender" i szereg innych pociągów,
wyposażonych w kinematograiy,
dancingi, pokazy mody i salony
piękności.

Jadąc np. z Brighton do Lon-
dynu, zawsze prawie widzi się po
przyjeździe na stację Victoria gru-
py dzieci, oglądających z podzi-
wem ołbrzymią i piękną lokomo-
tywę typu King Arthur, która cią-
śnęła pociąg. Niemniej od mlo-
dzieży także i dorosłych ogarnia
podziw na widok potężnych ma-
szyn i lśniących wagonów, któ-
rych wygląd zewnętrzny i we-
wnętrzny świadczy o wysiłkach
angielskich towarzystw  kolejo-
wych, w celu uprzyjemnienia lu-
dziom podróżowania.

Oprócz naturalnego rozmilo-
wania Anglików w komforcie, ta
troskliwość kolejnictwa tłumaczy
się także wielką konkurencją au-
tomobilu i pochodzącą stąd ko-
niecznością zachęcenia szerokich
mas publiczności do jazdy pocią*
gami zapomocą niezwykłych a-
trakcyj. Specjalnie godną uwagi
jest ta troska o ile chodzi o wy”
godę płci pięknej. Ostatnim krzy-
kiem mody i wygody są np. wa-
śony sypialne, zbudowane przez
londyńską północno-zachodnią ko-
lej. Na podwoziu stalowem znaj-
udje się dziewięć oddzielnych
przedziałów połączonych  szer-

szym niż zazwyczaj korytarzem.
Przedziały zapomocą drzwi roz-
suwalnych są złączone parami i
po części wyłożone płytami ze
srebra. Wentylację zaprowadzono
na wzór tej, jaka używana bywa
w  transatlantyckich parowcach.
Całe wnętrze wagonu utrzymane
jest w prześlicznym kolorze sele-
dynowym.

Inne znów wagony tej samej
drogi żelaznej wzorowane są na
francuskim „trainbleu”, ale znacz-
nie przewyższają go wyrałinowa-
nym komiortem. Przedziały o ko-
lorze blado-błękitnym wyposażo-
no w urządzenia neutralizujące
niepożądane szmery, w przyrzą-
dy, zapomocą których można w
każdej chwili reśulować tempe-
raturę strumieniem gorącego lub
zimnego powietrza, w misterne
wentylatory i grube dywany,
chroniące od wstrząsów, w śliczne
szatki i łóżka z orzechowego drze-
wa, w składane stoły i stoliki dla
rannej herbaty, w wodę ciepłą i
zimną, w wielkie lustra, w firanki
gwarantujące nieprzeniknioną cie-
mnošė i w tuzin innych podziwu
godnych rzeczy. Instalacja šwia-
tła, filtrów powietrznych i wodne-
$o ogrzewania jest elektryczna.

Wszystkie te inowacje znaj-
dują wielkie uznanie nawet u sa-
mych Anglików, tembardziej, że
udało im się podobno bezapelacyj
nie przewyższyć Amerykę, będącą
do tej pory pod względem wyszu-
kanego komfortu kolejowego
pierwszym krajem na świecie.

Zachwyt pewnych sfer towa”
rzystwa angielskiego ma inną
jeszcze przyczynę. Dla jazdy ta-
kim np. ekspresem jak „Złota
Strzała”, komfort nie jest momen-
tem jedynie decydującym. W; wy-
borze tego właśnie pociągu dla
wielu podróżnych wyłączne zna-
czenie ma absolutna pewność, że
w żaden sposób za jazdę kolejo-
wą nie uda się nikomu wydać
pieniędzy więcej, aniżeli kosztuje
bilet w przedziale „Złotej Strza-
ly“. Zanim bowiem w rozkładach
jazdy pojawiła się rzeczona „Złota
Strzała” wyprzedzająca (co się ty-
czy ceny biletów) wszystkie inne
luksusowe ekspressy całego świa-
ta, to pierwsza klasa wszędzie

PAMIĘTAJ
© potrzebach organizacyjnych

STRONNICTWA NARODOWEGO
i wpłać składkę do P. K, O.
na konto czekowe 180.785

lub w Sekretarjzcie (Orzeszkowej 11)
w godzinach od 11 do 3 i od 6 do 7w.

codziennie prócz niedziei i św'ąt.

MESGODIREóRR AEZSRR
była pierwszą, a trzecia trzecią.
Wyżej jak pierwszą można już by*
ło jechać chyba — pociągiem kró-
lewskim, pociągiem specjalnym,
albo wreszcie w ambulansie dla
zakaźnie chorych.

Dziś na szczęście sytuacja ta
zmieniła się i pierwsza klasa zwy”
czajnego ekspressu luksusowego
uważana bywa przez wytwornych
pasażerów „Złotej Strzały” za coś
a charakterze pospolitym. Nowy
ten snobizm wyszydził ktoś uwa-
śą, że stali bywalcy „Złotej Strza-
ły” nie zraziliby się nawet wtedy
jazdą tym pociągiem, gdyby prze”
działy były pełne sadzy a siedze-
nia pełne szpilek i śdyby nawet
konduktorzy mieli pokazywać pa-
sażerom długie nosy — wszystko
by się zniosło, byle tylko zdy-
stansować innych śmiertelników.

Czyż trzeba dodać, że przy za-
wrotnem tempie jazdy bezpie-
czeństwo podróżnych jest w an-
gielskich pociągach idealne? O-
statnio „Great Western Railway“
zaprowadzila kolosalnym kosztem
na wszystkich linjach nowy sy-
stem alarmowy. W. razie nie-
zauważenia i przejechania sygna-
łów zamykających przejazd, roz-
legają się w budce maszynisty gło”
sy umieszczonych tam syren i
dzwonów ostrzegawczych. Ma to
znaczenie szczególnie w czasie
mgły, kiedy spostrzeżenie sygna”
łów przy trasie często jest bardzo
utrudnione. W dziedzinie sygnali-
zacji pojawiła się niedawno jesz-
cze inna nowość. Najnowsze sy-
śnały mają specjalnie intensywne
i przenikające światło czerwone,
wskazujące niebezpieczeństwo,
żółte żądające ostrożności i zie-
lone, które oznacza, że linja wol-
na. Światła te udało się teraz
uwidocznić na ekranie znajdują-
cym się na lokomotywie, tuż przy
kierowniku pociągu, który pod-
czas nocnej jazdy nie potrzebuje
nawet wychylić głowy

 

Okręgowe bilety kolejowe.
Ministerjum komunikacji obni-

żyło ceny okręgowych biletów
15-dniowych, miesięcznych, pół-
rocznych i rocznych. Obniżka ta
wejdzie w życie 1 stycznia 1933 r.
i wyniesie 25 procent.

15-dniowy bilet klasy II! na
całą sieć i na pociągi pośpieszne
będzie kosztował 100 zł. zamiast
130. Taki sam bilet, ważny na
jeden okręg dyrekcyjny, 110 zł.
zamiast 140 zł. Bilety li-ej klasy
są półtora raza droższe, zaś I-ej
klasy dwa i pół raza droższe od
biletu Ill-ej klasy.
W takim stopniu obniżone ma-

ją być ceny biletów półrocznych i
rocznych. Cena biletu półroczne”
go równa się pięciokrotnej cenie,
zaś biletu rocznego — dziesięcio-
krotnej cenie biletu miesięcznego.

Od 1 kwietnia roku przyszłego
bilety miesięczne nabywać będzie
można z ważnością od dowolnej
daty, jaką wskaże nabywca, tak,
jak obecnie nabywa się bilety
15-dniowe. Dotychczas bilety mie-
sięczne można było nabywać tyl-
ko na okres miesiąca kalenda-
rzowego. Bilety półroczne będzie
można nabywać z ważnością od
l-go dnia dowolnego miesiąca,
$dy tymczasem można je było na-
bywać z ważnością tylko od 1-g0
stycznia, 1go kwietnia, 1-go lipca
i l-go października, a nie, jak do-
tychczas — na rok kalendarzowy.
 

GIEŁD A.
WARSZAWA (Pat.) 9. XII 1932 r.

Belgja 123,68—  23,59—123,37.
Gdańsk 173,30—173,73—172,87,
Hoiandja 358,75—359,65— 357,85.
Londys 28,72—28,79—28,90—78,62.

owy Yorkkabel02-090.or e 949—8,909,
Paryi 34,£6—34,95—34,77,
Praga 25,42—26,48—26,36,
E DOC.
zwa) 71,70—172,13—171,274

Vlada Elas as, :
Berlin w obr. prywatnych 212,15.

Pożyczka Inwestycyjna 98,75—99,.
Seryjna 105—105,56.
59, konwers. 41,00.
śl dolarowa 57,25,
4% dolarowa 52,00—52,50—52,40.
Ti. stabil. 53,88 —54,00 —53,75—54,38

54,63 (drobne)
8% L. Z. B.G.K. i B R. obl. BGK 94.
Te same 77, 83,25.
80); oblig. kom. BGK. 93.
5% Warszawy 47,75.
8 Warsz. 54,50—55,50—55,00.
Poż czki mocniejsze, listy niejed=

nolite

DZWIĘK. KINO-
TEATR

Ul. WIELKA 42. Tel. 5-28.

 

  
ulica Wileńska 38, tel. 926.

 

«PAN»jCałe Wilno "<"
największym filmie sezonu

MATA-HARI „;;,
 

doby obecnej. Nad progam: Dodatki dźwiękowe. Na 1-szy seans ceny zniżone. Seanse o g. 4,6,8 I 10,20.

 

GRETA GARBO, RANOK NOVARRO zannywo:
LEWIS STONE. N ć program: Aktualja dźwię-

kowe. Seanse: 4, 6, 8 i 10,15. W dn. św. o g. 2ej. Ма 1 s. ceny zniżone.

: DŹWIĘKOWY Dziśl Najnowsza Sensacja POLA NEGRI ;„7575, "75; rozkaz kobiety**
kno. <H E L10 S>||geye Me gmrekow POLA NEGRI zera„ła adakobi | kaz!

|Gdziemożeszznaleźćnajwiększy
sukien, sweterków, ubrań dziecinnych —szkol-
nych, paltek jesiennych, zimowych, kołder wa-
towych, płócien A i wszelkiej manofa-

Tylko w polskim sklepie

MIERZA IWO
Bazyljańska 9. Ceny najniższe |

przedświąteczny

tury? легр
an
ICZA

Swetry, dżempry, pończochy,kołdry,
bieliznę męską I damską po cenach

najniższych poleca

firma l. KŁODECKI
Zamkowa 17, telef. 928.

Pracownia gorsetów i blustonoszów.
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(Dokończenie.)
Po pewnym czasie, gdy został

z radością przyjęty na zaręczyny,
powiózł ze sobą swego szwagra
ferajewicza. Ten ostatni, mając
brata Franciszka adwokata sądów
Nowogródzkich, kolegę Mikołaja
Mickiewicza, — a będąc kūtym
na cztery nogi wygą, zaimponował
bardzo Bułakom, którzy przy cza”
rze wódki zaczęli biadać przed
nim nad swoim nieszczęśliwym
stanem chłopskim i zależnością
od dworu, tem bardziej śdy są za-
możni i w dodatku koligacą się
teraz ze szlachtą. Terajewicz za-

proponował im wtedy wystarać
się o szlachectwo, twierdząc, że

może się to udać, gdyż właśnie w

nowogródzkim powiecie znajduje

się zamożna i staroszlachecka re-

dzina Bułhaków, lecz że na koszta

potrzebna jest dość znaczna kwo-
ta. Upojeni nadzieją Bułakowie
zadecydowali się zrobić składkę
na ten cel i prędko Jerzy Bułak,
zebrawszy po 20 zł. z chaty, wrę-
czył 300 zł., poczem dodał jeszcze

dodatkowo na żądanie Terajewi*
cza 150 i jeszcze 5 czerwonych
złotych. Terajewicz powoli za”
czął doić nieszczęsnych Bułaków.
Niewstydził się nawet ten butny

szlachetka posyłać niejednokrot-

nie do skromnych chłopów, z pu-

stym dużym wozem swoją żonę,

która mu przywoziła napełniony
z czubkiem leguminami, masłem,

miodem, ziarnem oraz wędliną.
Gdy jednak odwiedziny Terejewi-
czów stały się zbyt częste, kioś
doniósł do dworu i w rezultacie
ekonom dworski, taki sam brat
łotra, szląchcic, skierował panią
Terajewiczową, przybyłą do Bu-
łaków, do Mackiewicza, który za”
kazał jej kategorycznie pojawiać
się na terenie jego majątku.

Równocześnie Mackiewicz do*
wiedział się od swych oficjalistów
o zamierzonych projektach Buła-
ków. Obawiając się jakowych
kar, syn Jerzego Bułaka, Piotr
uciekł z domu i błąkał się czas
jakiś, kryjąc się po różnych miej-

scach, w końcu jednak przylapa-
ny przez dwuch zawistnych chło-
pów, gdy się ukrywał w piwnicy,
został przyprowadzony do dworu,
gdzie w nieobecności. Mackiewi-
cza, ekonom kazał mu zakuć rę-
ce i nogi w dyby, poczem zam-
knięto go w browarze, rzuciwszy
mu trochę słomy na posłanie i
odmówiwszy dania książki do
nabożeństwa, z której chciał się
modlić. Stało się to w marcu
1798 r. po kilku godzinach zasta”
no już tylko trupa.

MW między czasie Terajewicz
nafabrykował kilkadziesiąt  do-
kumentów, kilka przedstawił do
oblaty, poczem wydał pozew. Jó-
zefowi Mackiewiczowi w imieniu
Bułaków, o nieprawne zapisanie
ich do poddańczych spisów, czyli
tak zwanych skazek.
W odpowiedzi na to Mackie-

wicz złożył skargę do sądu w Nor
wogródku na Bułaków, a w szcze-
gólności na Jerzego Bułaka, oraz
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Terejewicza Andrzeja pierwszych
jako buntowników i chcących się
wyzwolić przy pomocy fałszu z
poddaństwa, drugiego zaś oskarża
o buntowanie włościan i fałszo*
wanie dla nich dokumentów
szlacheckich oraz wyłudzanie od
nich na ten cel pieniędzy i zapa”
sów żywnościowych. W. czasie
przewodu sądowego oskarżeni
przyznali się częściowo do winy,
a świadkowie do reszty ją wy-
świetlili.
Sąd zajął się przedewszystkiem

zbadaniem złożonych przez Tera-
jewicza do  kancelarji  grodz-
kiej Nowogródzkiej dokumentów,
stwierdzono przytem pewne fał-
sze jak np. ekstrakt przywilejów
datowany w 1509 r. od Zygmunta
III króla polskiego Wazy, oby-
watelowi ziemi Halickiej, zato że
w 300 koni rozbił 7000 buntowni-
ków kozackich, a samego herszta
Szumilę na haku powiesił, za co
nadaje się mu Imie Bułak, gdy
wiadomo, że Zygmunt III zaczął
panować od r. 1587.

Na kontrakcie od księdza Jur-
kowskiego, rektora kolegium Je-
zuickiego Warszawskiego, — па
włokę ziemi Mikołajowi i Zofji
Jurahom Bułhakom w Duryckow-
szczyźnie figuruje data 24 kwiet-
nia 1636 roku, — gdy sami Jezu-
ici Kolegium Warszawskiego о-
trzymali nadanie gruntów dopiero
w 59 lat później 1695 roku 22
kwietnia. Oprócz tego pismo by-
ło zupełnie świeże.

Na zasadzie wszystkich tych
świadectw i dowodów wydano

wyrok mocą, którego uznano

 

wszystkie dokumenta za nieważ*
ne i podlegające zniszczeniu —
Bułaków jako samozwańczo i bez-
zasadnie, chcących wyzwolić się
z poddaństwa, — za bojarów znaj”
dujących się w zawisłości poddań-
czej od Mackiewicza i nakazanie
im posłuszeństwo dziedzicowi, a
Terajewicza, który się wyprzy-
sięgł od udziału w fabrykacji i od
wiadomości, kto to uczynił, —
skazał sąd na zwrot wszystkich
pobranych od Bułaków pienię
dzy w ogólnej sumie 540 zł. i
równocześnie na opłacenie Miac-
kiewiczowi kosztów sądowych w
wysokości 410 zł.

Bardzo ciekawym przyczyn”
kiem, jest nadpis na oryginalnym
protokule następującej treści:
„Dodaje przysięga y natym jak
Bułak nie z chęci lecz z musu W,
Mackiewicza o pieniądze dawa-
ne i ekspensa dopomina się”: pod-
pisuje ten punkt plenipotent Mic-
kiewicz. — Jak widać z tego Mi-
kołaj Mickiewicz wystąpił w tej
sprawie, w charakterze obrońcy
Terajewicza.

Zresztą zaznaczyć trzeba, że
Mikołaj Mackiewicz trudnił się
specjalnie  aktykowaniem  roz-
maitych dokumentów szlachec-
kich, Przypadło to właśnie na la-
ta 1797 do 1800; żeby niębyć go-
łosłownym, przytoczyć tu muszę
choć jeden jaskrawy przykład po”
dobnego rodzaju. I tak 11 lutego
1798 r. Mikołaj Mickiewicz poda-
je do oblaty w kancelarji sądu
ziemskiego nowogródzkiego, wy
pis manifestu złożonego przez
Wasyla Leszczyłowskiego w. gro-

— Dlaczego to, Wa — Teraz to niebardzo,

dzie połockim 5 czerwca 1604 ro-
ku o zaginienie przywilejów słu-
żących rodzinie Leszczyłowskich.
W autentyku ruskim przy kopji
polskiej, zwrócić należy uwagę
przedewszystkiem na to, że treść
całego dokumentu na 3 stronicach
zwięzłego pisma jest bardzo błaha
i nądzwyczaj naiwna, Powołuje
się dokument na morowe po-
wietrze  grasujące, jakoby w
straszliwy sposób jesienią 1603
roku w województwie Nowo-
śródzkiem, gdy niestety o tako-
wym historykom i pamiętnkarzom
ówczesnym nic nie wiadomo. Na-
stępnie zdania w rodzaju: „Wj ho-
du minutom“ albo: „koteczysia
woz z taje hory!' dowodzą jasno,
że dokument był pisany nie na
początku XVII wieku, gdyż słów
„minuły i koteczysia niezna ów-
czesny język ruski. Następnie
przy podaniu przywilejów Žyg-
munta I dodano przydomek „Sta-
ry“, który nigdy nie był wtedy u-
żywany. I nazwisko Daniela Szczy
gielskiego, jakoby pisarza grodu
połockiego w 1604 roku, niezga-
dza się z prawdą, co jednak jest
najważniejszym, to lekkomyślny
błąd  roztargnionego  fałszerza,
gdyž antykując w grodzie potoc-
kim dokument dnia 5 czerwca
1604 roku, równocześnie opisuje
w tym dokumencie swoją podróż
w dniu 30 czerwca tegoż roku.
Jasnem jest, że cały akt ten jest
fałszywy.

Takich fałszywych dokumen-
tów, dla ułatwienia wywodów
szlachectwa, lub dogodzenia próż-
ności i snobizmowi szłachty, a na-

chaiter".
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wet naszej magnaterji, która ko-
niecznie chciała się wywodzić od
duków czy też dynastów zachod-
nich, było bez liku.

Nawet po udowodnieniu szla-
chectwa potrzebnego często dla
względów praktycznych grzebano
się nie tyłe w rodzinnych doku-
mentach, jak w podaniach kłamli-
wych skonstruowanych ad usum
Delphini, częstokroć też opartych
na śmiesznych, pełnych baśni
pochlebczych  panagirykach, w
których niestety prym trzymali
zakonnicy, a głównie jezuici, ber-
nardyni i karmelici, natomiast pa-
negiryk napisanych przez domi-
nikanów jest b. mało.

Jeszcze sam widziałem wśród
dokumentów jednego mego krew-
nego poważnego heraldyka, zmar*
łego przed 30 laty zgórą, — wy-
wód heraldyczny stopnia pokre-
wieństwa pewnego znanego na
Litwie arystokraty — z kim py*
tam? Oto nie mniej nie więcej
jak z cesarzem Karolem Wielkim.
Excuzes du peu! wywód ten
był spisany i podpisany ręką
własną tego arystokraty.

Znany heraldyk ks: Dunin-Ko-
zicki z Małopolski, który przed
wojną bawił @& studjów heral-
dycznych w Wilnie, wybitny pa-
leograł, strasznie sceptycznie wy-'
raził się przedemną 0 rodowo-
dach naszej szlachty, Pychy, na
trzy sztychy a fałszów na palec
ma nasza szlachta na sumieniu,
wartoby więc o tem pamiętać i
być znacznie skromniejszym.
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