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Związku 

W ciągu ostatniego półtorsrocza do- 

konywują się w społeczeństwie polskiere 

głębokie przemiany. Dzień prawie każdy 

przynosi ze sobą jakieś nowe w.żie zda- 

rzenia, świadczące, że w kotle nieskoordy- 

- nowanego, niezdyscyplinowanego i niewy- 

W. robionego społeczno - politycznego życia 

f_ polskiego kształtują się pewne, nieznane 

przedtem kierunki, wykuwają się nowe 

formy, rodzą się ideje, stwarzające zdecy- 

dowany podział sił, odpowiadający istotnie 

panującym stosunkom i układowi intere- 

sów warstwowych w kraju. Szereg fak- 

tów — zdawałoby się zupełnie oderwa- 

nych—wiąże się harmonijnie razem, obie- 

rając sobie wspólny kierunek, wspólną 

myśl. Wszystko to odbywa się spokojnie, 

bez- hałasu i zbytnich efektów. Wolno i 

-mozolnie toruje sobie drogę—zdobywająca 

należne jej konstytucyjnie prawo obywatel- 

stwa — ideja demokracji. : 

To bowiem wszystko, co się obecnie 

w Polsce dzieje, a czego my jesteśmy na- 

ocznymi świadkami, jest niczem innem, jak 

pochodem naprzód tak doniedawna na 

każdym kroku deptanej, tak zapoznawsnej 

' idei demokracji, Czy to będzie połączenie 

„się wszystkich organizacyj b. wojskowych 

"na terenie całej. Wileńszczyzny w jeden 

związek b. wojskowych bez różnicy daw- 

nej przynależności formacyjnej, czy akces 

dawnych zdecydowanych reakcjonisiów do 

obozu prorządowego, czy to, że się tak 

wyrażę, ogólne przetasowanie sumień 

ча polskich — wszystko to jest zdobywaniem 

przez demokrację coraz to nowych pla- 

cówek, które będą ją na przyszłość strze- 

gły od losów, jakie były jej udziałem za 

rządów, których żywot zakończył Marsza- 

łek Józef Piłsudski. 

Dni ostatnie przyniosły nam w dani 

„ nową ważną wiadomość — przystąpienie 

P, „Piasta* do obozu prorządowego. Jak bo- 

©. wiem donosi krakowski „Naprzód” przed 

kilkoma dniami odbyło się w Tarnowie ze- 

branie sztabu P. S. L. „Piasta“, na którem 

wziął również udział sam pan wójt z Wierz- 

chosławic, Witos, oświadczający się za po- 

parciem akcji „Zjednoczenia Ludu*, podję- 

"tej przeż senatora Bojkę. Mało tego, Witos 

miał oświadczyć, , że poddaje się pod ko- 

- mendę senjora ruchu ludowego Bojki, pra” 

gnąc współpracować z rządem i iść z nim 

razem do wyborów i, co najważniejsze, że 

rezygnuje równocześnie z kandydatury do 

Sejmu. й 
- Przystąpienie „Piasta* do obozu pro- 

„Tządowego jest z dotychczasowych sukce- 

sów przedwyborczych rządu Marszałka Pił- 

sudskiego widomem zwycięstwem, bodaj 

największem. Jest ono bowiem rzucającym 

się wprost w oczy dowodem, że grupy po- 

lityczne, których stosunek do rządu był 

najbardziej nieustępliwy, utraciły zupełnie 

grunt pod nogami. Trzeba bowiem pamię- 

: tač, že Witos wraz z otaczającą go kliką 

'-_ posłów-dorobkiewicżów, którzy na robocie 

sejmowej urabiali swoje prywatne interesy, 

nie ustąpił dlatego, że tak mu nakazywało 

sumienie i dobrze pojęte i zrozumiane in- 

teresy warstwy chłopskiej, którą ostat- 

" nio już tylko teoretycznie reprezento *ał. 

Nie te pobudki nim powodowały, 

gdy decydował się na krok, który jest mo- 

że już bezpowrotnem pogrzebaniem 080- 

bistych jego aspiracyj. To»nie jest w du- 

chu Witosa et consortes. „Piast* taki, ja- 

kim był dotychczas, jakim go urobili pa- 

nowie Witosi, Kiernicy i tym podobni wo- 

dzowie wodzonego za nos ludu, widział, 

"że masy chłopskie w innym już są nasta- 
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wione kierunku, że te masy wypowiedziały 

mu posłuszeństwo. Decyzja więc tarnow- 

ska była tylko wycofaniem się z jakim ta- 

kim honorem z placu, zgóry przeznaczo- 

nego na utratę. 

Nie o to nam jednak chodzi. My 

twierdzimy, że zdarzenie tarnowskie jest 

jeszcze jednym przyczynkiem do ciągle 

przez nas wysuwanej tezy, że demokraty- 

zacja mas nigdy mie miała w Polsce tak 

wdzięcznego i łatwego pola do postępo- 

wania naprzód, jak pod rządami Marszał- 

ka Piłsudskiego. Bo nie ulega żadnej wątpli- 

wości, że dotychczasowy Piast był, tak w 

metodach działania, jak w płaszczyźnie so- 

cjalnej nie mniej reakcyjny od endecji. Po- 

zatem w starym układzie sił politycznych, 

w umarłym już Śmiercią naturalną Sejmie 

był „Fiast* najgłówniejszą przeszkodą w 

realizacji szczerych, demokratycznych za- 

mierzeń grup, trwających bez żadnych za- 

strzeżeń i wiernie przy sztandarach, na któ 

rych wypisane były hasła: wolność, równość 

i braterstwo. Można tu nawet posunąć Się 

jeszcze dalej i twierdzić, že „Piast“, w dro- 

dze pośredniej, sprowokował wypadki ma- 

jowe. Bez jego bowiem poparcia, chociaż- 

by. tylko formalnego, nie działoby się 

było w Polsce nigdy to, co odbierało 

nam prawo do miana państwa prawo- 

rządnego, państwa demokratycznego. Wy- 

rzeczenie się nawet już tylko niedobit- 

ków niegdyś potężnego Piasta jednej 

z twierdz (w większości wypadków  nie- 

świadomie) reakcjonizmu, jest formalnem 

(bo faktycznie masy chłopskie poszły za 

sen. Bojką) rozwiązaniem rąk dotychczaso- 

wym jego wyborcom, iest umożliwieniem 

im, również formalnem, pójścia tam, gdzie 

iść im każe ich obywatelskie sumienie i 

dobrze pojęty interes klasowy. A przecież 

gdyby nie było rządu Marszałka Piłsud- 

skiego, a co zatem idzie tych rzeczowych, 

nie wyhodowanych na demagogji drogo- 

wskazów, którędy winna podążać zdrowa 

myśl obywatela demokratycznej Polski, o 

czemś podobnem nawet mowy byćby nie 

mogło. 

Przeciwnie „Piast*, a za nim zdyscy- 

plinowani jego wyborcy, siłą rzeczy musial- 

by się był w końcu poddać zupełnie pod 

dyrektywy klik reakcyjnych, które i tak ro- 

biły z nim, w większości wypadków, co 

tylko chciały. Pamiętamy bowiem wszyscy, 

jak wystarczyło Witosowi pokszać jedną 

albo dwie teki ministerjalne, by poszedł 

tam, gdzie interesy reprezentowanych przez 

niego mas chłopskich były najbardziej za- 

poznawane. Zdarzenie tarnowskie, jako wy- 

nik przemian, dokonywujących się W ciągu 

ostatniego półtora roku, jest uratowaniem 

„Piasta” z topieli reakcji i podporządkowa- 

niem się idei, która nam przyświeca z kart 

jednej z najbardziej demokratycznych 

konstytucji. 

Nietylko jednak w tem, o czem 

wspomnieliśmy wyżej, zaznacza się wielkie 

zwycięstwo rządu Marszałka Piłsudskiego. 

„Piast* był do ostatnich dni objekiem 

szczególnych zainteresowań « wyborczych 

endecji i pewnej części chadecji, która, 

wbrew tendencjom ogólnym, w obłąkań 

czym wprost uporze chce się utrzymać na 

antyrządowych pozycjach. Partjom tym, 

które naogół nie mają dostępu do wsi, 

są bowiem z gruntu  mieszczańskiemi, 

chodziło o wciągnięcie „Piasta** do bloku, 

aby przy pomocy jego ludowych haseł 

trafić do wyborców wsi. Akces „Piasta* 

do bloku rządowego, sprzęgnięcie się jego 
z uzdrowieńczym ruchem ludowym, zapo- 
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е Niewsk.- niemieckie. 
KOWNO, 28:XII. (Aie). W kołach politycznych przypisywane jest duże znaczenie 

konferencji, która odbyła się 21 b, m. między posłem niemieckim w Kownie a prem- 

jerem Waidemarasem. ‚ 

„ Niezwłocznie po tej konierencji pojawiły się wiadomości, iż rolnicy na Litwie 

mają otrzymać z banków niemieckich pożyczkę na ogólną sumę dwóch miljonów 

litów. Równocześnie cały szereg firm litewskich ma otrzymać możność dyskontowania 
weksli przez banki niemieckie na ulgowych warunkach. = 

„  Ustępstwa, które zdołał uzyskać Waldemaras w bankach niemięckich, są—zda- 
niem kowieńskich kół politycznych — nietylko zapowiedzią zbliżenia gospodarczego 

Litwy i Niemiec, lecz niejako tłumaczą ociąganie się rządu litewskiego w rozpoczęcin 

rokowań z Polską, — Wałdemaras chce bowiem przesunąć: termin rozpoczęcia 
tych rokowań, aby rozbudować zbliżenie gospodarcze Litwy z Niemcami i opie- 
rając się na tem zbliżeniu, sabotować decyzję Ligi Narodów. 

Trocki o obecnym ustroju Rosji Sowieckiej. 

PRAGA, 28.XII (Pat). „„Narodni Listy''* ogłaszają wywiad swego moskiewskiego ko- 

respondenta Kostowa z Trockim, który zaznaczył, że obecny ustrój Rosji Sowieckiej 

jest dyktaiurą osób, a nie dyktaturą proletarjatu. Wyniki rewolucji wyrażają się w za- 

stąpieniu dawnego systemu kapitalistycznego przez nowy system ekonomiczny „NEP“ 

(Nowaja Ekonomiczeskaja Politika), który stworzył nową burżuazję zarówno w mia- 

stach jak i na wsi. Nowa polityka ta wytwarza po wsiach coraz to wzrastającą liczbę 

zamożnych chłopów, podczas gdy w miastach kupcy i spekulanci zawładaęli 70. proc. 

haadlu wewnętrznego. Fakty te dają podstawę do twierdzenia, ż: spekulacja stanowi 

obecnie główną sprężynę całego wewnętrznego życia ekonomicznego Rosji Sowieckiej. 

Trocki powiedział dalej, że co się tyczy drugiego ważnego punktu programu re- 

wolucyjnego, to jest wyzwolenia robotników można stwierdzić, że proletarjat najbar- 

dziej odczuwa Skutki kryzysu ekonomiczaego. Liczba godzin pracy zwiększyła się z 

9.ciu do 10-ciu, przyczem większość fabryk ma płace przerąźliwie niskie, niewystar- 

czające do zaspokojenia najbardziej elementarnych potrzeb robotnika. 

Trocki oświadczył, że nie zna innego kraju, w którymby sytuacja klasy robotni- 

czej była tak opłakana jak w Rosji, co do której uważają, że jest pod panowaniem 
proletarjatu. Trocki nie dąży do przewrotu, lecz atmosferę, sprzyjającą przewrotowi 

stwarza stanowisko nowej burżuazji. Trocki dodał, że nie chce zakończyć swej kar” 

jery politycznej ani przez kompromis ani też na Syberji, a chociaż przeciwnikom 

jego nie są obce te wszystkie rzeczy, nie przypuszcza, ażeby pragnęli go się oni 

pozbyć. Zresztą—zakończył frocki swój wywiad—wszystko jest możliwe. 

Przyszłe narady komisji rozbrojeniowej. 
PRAGA. 28.XIl. (Pat.). „Bohemia” donosi, że w końcu stycznia odbędzie się w 

Pradze narada kilku członków komisji przygotowawczej konferencji rozbrojeniowej przy 

u.ziale delegata Holandji Routgersa, Politisa (Grecja), Holsti (Finlandja) oraz min. Be- 

nesza. Obrady potrwać mają kilka dni, gdyż chodzić będzię o opracowanie ostatecz- 

nego sprawozdania na sesję plenarną komisji przygotowawczej konferencji rozbroje- 

niowej zwoływanej w lutym 1928 r. do Genewy. 

Bilans polityki zagranicznej Niemiec. 

  

BERLIN, 28,XII (Pat). Organ niemiec- 
ko-narodowy „Deutsche Tageszeitung“ O- 
głasza dziś artykuł ujmujący całoroczny bi- 
lans polityki zagranicznej Niemiec. Oma- 
wiając sprawę Locarna i udziału Niemiec 
w Lidze Narodów, "autor dochodzi *-do 
wniosku, że wstąpienie Niemiec do Ligi 
Narodów doprowadziło tylko do tego, iż 
Niemcy biorą udział obecnie w grze ро- 
litycznej, prowadzonej przez wielkie mo- 
carstwa, same bawiąc się w odgrywanie 
roli wielkiego mocarstwa. ` ” 

Niemcy traktowane są pozornie w Ge- 
newie jako równouprawnione, ale zmuszane 
są do znoszenia w dalszym ciągu niegod- 

  

Zniesienie sądów doraźnych w b. za- 
borze rosyjskim. 

(Telefonem od własnego korespondenta s Warszawy). 

Jak wiadomo na terenie byłego zaboru rosyjskiego „obowiązywały sądy 

nej sytuacji, w jakiej się znajdują. Skoro 

tylko przedstawiciel Niemiec wyciągnie w 
Genewie jaki weksel locarneński i zażąda 
czegoś konkretnego, natrafia na mur opo- 
zycji. W marcu Niemcy ustąpiły tak dalece 
życzeniem Francji i Anglii, że rozpoczęły 
politykę zbliżenia do Polski, a przymusowe 
skutki tej polityki coraz silniej muszą od- 
czuwać. 

Artykuł kończy się oświadczeniem, że 
istotnie Niemcy w Lidze Narodów zjednały 
sobie najrozmaitsze sympatje, sympatje te 
jednak nie zaznaczyły się w żadnych ko- 
rzystnych faktach. 

doraźne. Termin działania sądów doraźnych przedłużany był zwykle co pół roxu: 
w dniu 1 lipca i 1 stycznia. Dowiadujemy się, iż tym razem w dniu 1 siycznia 
rozporządzenie Rady Ministrów, przedłużające termin działania sądów doraź- 

nych już się nie ukaże. W ten sposób sądy doraźne przestaną istnieć na terenie 

byłej Kongresówki. W myśl przepisów odnośnej ustawy wszystkie sprawy, znaj- 

ne, przejdą do sądów zwykłych. i 
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Р. Devey w Krakowie. 
KRAKÓW. 28. XII. (Pat). Amerykań- 

ski doradca finansowy p. Devey, który 
wczoraj zwiedzał zabytki miasta przybył 
dzisiaj do krakowskiego oddziału Banku 
Polskiego, gdzie dokonał bardzo szczegó- 

łowej lustracji ksiąg buchalteryjnych, in- 

formując się co do szczegółów u dyrekto- 
ra Oddziału p. Makowskiego. Panu De- 

vey'owi towarzyszy „podczas jego pobytu 

w Krakowie, profesor Uniwersytetu Jagiel- 
lońskiego Krzyżanowski. 

GREASE ERROR EI STAI 

czątkowanym przez sędziwego sen. Bojkę, 

jest wytrąceniem polskiej reakcji ostatnie- 

go atutu z ręki. Pozostaje jej już. tylko 

demagogja. Ale jesteśmy pewni, że i ta, 

jak wszystko dotychczas, zawiedzie, bo za- 

wieść musi. Bo nic nie powstrzyma w po-   chodzie naprzód idei demokracji. — lit. 

dujące się na terenie b. Kongresówki w trybie doraźnym, ale jeszcze nie osądz0- 

  

Reumatyzm, Podagrę, Artretyzm | "xe, "ee 

NA TLE ARTRETYCZNEM oraz KAMICĘ NERKOWĄ leczy radykalnie 

Do nabycia we wszystkich aptekach. 

granulowana 
Środek przyjemny i skuteczny wyrobu 

du Rhone w Paryżu. 
6144-0 

Śmierć w pociągu kuriera rządu liewskiego 
WIEDEŃ, 28.XII (Pat). Dzienniki do- 

noszą, że w pociągu pośpiesznym jadącym 
z Wiednia do Tryjestu zmarł nagle kurjer 
dyplomatyczny rządu kowieńskiego były 
profesor uniwersytetu dr. Starkous. Na 
żądanie poselstwa litewskiego w Berlinie 
wadze austrjackie przeprowadziły obdukcję 
zwłok, która stwierdziła, że przyczyną 
śmierci był udar sercowy na tle zwapnie- 

nia arterji. Żadnych śladów otrucia nie 

znaleziono. Zwłoki pochowano tymczaso- 
wo w Wiener Neustadt. Dokumenty. po- 
dróży i akta państwowe opieczętowano i 

przesłano do poselstwa litewskiego w 

Berlinie. 

IWAGA I! 
  

WYKUP PatentóW 
na 1928-y rok 

w Biurze „RACHUBA”, 
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$ оу dowieńsiej. 
Nic się nie zmieniło. 

KOWNO, 28.XII. (Pat). Litewska A- | 
gencja Telegraficzna upoważniona jest do | 
zaprzeczenia doniesieniom prasy porannej 
jakoby między Polską a Litwą została na- 
wiązana w strefie demarkacyjnej swobodna | 
komunikacja. Mż 

Komunikat powiada, że stosunki mię- 
dzy temi państwami nie mogą zmienić się, 
dopóty, dopóki nie dojdzie do porozumie- | 
nia w kwestjach spornych. Pozatem komu- 
nikat Litewskiej Agencji Telegraficznej z. 
przecza wiadomości o osiągniętem jako 
między Litwą a Polską porozumieniu co 
do wymiany przestępców. kryminalnych. - 

Rokowania w tej sprawie jeszcze się 
nie zaczęły. R 

   

    

    
    

  

Poseł Popłauskas na indeksie po- 2 
litycznym. = 

„  KOWNO. 28.XII. (Pat.). Litewski sąd 
wojenny postanowił włączyć byłego posła | 
sejmowego socjalnego - demokratę Poplau- | 
skasa do spisu osób, oskarżonych o prze- | 
stępstwa polityczne. „44 

Popłauskas — jak wiadomo—znajduje 
się obecnie w Wilnie. Cały jego majątek 
uległ konfiskacie. ы 

  

   

  
  

    

   

      

  

  

Sylwetki wybitnych politykėw. | 
PR 

Gy 
R. Macdenald, leader angielski 

Pracy. ы 

I ads Balko | 
Ewentualność rozwiązania Sejmu 

łotewskiego. ż, 

ST" RYGA, 28.X11 (Ate). Przesilenie rządo 
na Łotwie dotąd nie uległo wyjaśnieniu. || 

Blok mniejszości narodowych, który po 
nieudanych próbach innych stronnictw otrzy- 
mał misję tworzenia rządu, zrezygnował. Pr 
zydent republiki powierzył zadanie utworzenia 
rządu frakcji niemieckiej, która jednak nie m 
widoków powodzenia. ROŚ 

Wobec trudności, jakie napotyka tworze- 
nie rządu z powodu niemożności stworzenia 
dostatecznej większości—w kołach politycznyt 
mówi się o rozwiązaniu Sejmu i rozpisaniu no- 
wych wyborów. Prezydent republiki ma podjąć 
jeszcze jedną próbę zakończena pi 

  

  

  

     

   

  

   

    

  

wzywa on do siebie przedstawicieli wsz; 
stronnictw i będzie usiłował wysondowa 
ność stworzenia rządu pozaparlamentarnego. > 

Polityka zagraniczna Finlandji. 
HELSINGFORS, 28.XII. (Pat.) Minister Spr. | 

Zagranicznych Prokope w wywiadzie udzielonym | 
dzisiaj przedstawicielom prasy, zapewnił, że nie | 
należy oczekiwać żadnych zmian w polityce zae | 
granicznej Finlandji, która uprawiać chce politykę | 
samodzielną, wolną Od wszelkich obcych wpły- 
wów. Utrzymywać będziemy pokojowe i przyjazne 
stosunki z państwami mającemi wspólne intere 

   

   

         

   

    

    
   

      

   

współdziałać w pracy mad wzmocnieniem Ligi 
„ Minister zaprzeczył pogłoskom jakoby F 

landja miała dążyć do vtworzenia bloku an 
wieckiego i zaznaczył, że Finlandja będzie dążyła 
do wytworzenia przyjaznych stosunków z Rosją 
sowiecką na rzeczowych podstawach. _ 

Otruta rodzina. 
PARYŽ, 28.XII (Pat.). Do „Le Journal“ 

noszą z Monachjum, že adwokat Gais, zaares 
wany pod zarzutem fałszerstwa banknotów, oti 
się w nocy w więzieniu. па adwokata 1 @ 
córki zažyly również trucizny w willi, znajduj 
się na przedmieściu. 2 

Dr. D. Olsejko 
Choroby ucha, gardla 

i nosa. rr 

Przyjmuje w Lecznicy Litewskiej (ul.' 
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*rancusko-włoskie dyskusje. 
      

(Korespondencja własna). 

, Tylko niektórzy publicyści irancuscy 
mają odwagę spojrzeć rzeczywistości wprost 
ow twarz i trzeźwo analizują istotę nieofi- 
cjalnych wprawdzie, lecz przykrych niepo- 
rozumień, wynikłych ostatnimi laty pomię- 
dzy Paryżem a Rzymem. Zasługa ich jest 
tem większa, iż szczere wypowiedzenie Się 

"w szeregu bardzo drażliwych przeważnie 
zagadnień należy do najpilniejszych ko- 
nieczności, stanowiąc w dużej mierze o 
trwałości pokoju powszechnego. Mapa Eu- 
ropy. bowiem upstrzona jest jeszcze sporą 
ilością t. zw. „newralgicznych punktów*, 
wprowadzających osobistości tej miary, co 
senator Henry de Jouvenel, w nader pesy- 
mistyczny nastrój. 

Ostatni zeszyt szeroko rozpowszech- 
nionej „Revue des Vivants“ zawiera właśnie 
jego studjum: „Wojna traktatów”, w któ- 
rem autor dochodzi do wniosku następu- 

! jącego: „Musimy mieć odwagę przyznać, iż 
'_ Europa zmierza wprost ku wojnie".. Od- 

prężenie stosunków  francusko-włoskich 
może i powinno znacznie przyczynić się 
do wypogodzenia horyzontu politycznego 

- mad wielką połacią Europy, koniecznym jed- 
nak tego warunkiem uprzednim jest lojalne 

' sprecyzowanie wzajemnych pretensyj i wy- 
magań. 

I oto wyłania się bezzwłocznie pierw- 
sza, najpoważniejsza bodaj komplikacja: w 

' polityce — jak zresztą wszędzie — współ- 
życie przyjazne uzależnione jest od ustępst 
ioflar, składanych nie przez jedną, lecz 
przez obie strony. Fatalnym zaś zbiegiem 
okoliczności Włochy stawiają Francji„jak 
twierdzi prasa paryska, wygórowane żąda- 

" nia nie proponując wcale kompensat od- 
powiednich — już dla tej choćby prostej 
przyczyny, że nie mają możności udziele- 
nia ich w żadnej realnej postaci. 

- ' Pomijając imperjalistyczne  apetyty 
ultra-patrjotów na Niceę, Sabaudję, Kor- 
sykę etc., apetyty, które nawet miarodaj- 
nym sferom rzymskim wydają się być co- 
najmniej niewłaściwymi, pozostaje jeszcze i 
tak długi spis postulatów włoskich, niełat- 
wych do zadośćuczynienia Sprowadzić je 
można do jednego mianownika przyczyno- 

' wego, a jest nim dążność ku powiększeniu 
' posiadłości kolonjalnych, oraz ku zdoby- 

ciu wpływów ekonomicznych w pewnych, 
określonych krajach. Włochy, wyrażając sie 
ściśle, zabiegają usilnie O przyznanie im 
specjalnych przywiłejów  polityczno-gospo- 

_ darczych w Tangerze i Tunisie, myślą o 
odstąpieniu im mandatu w Syrji przez 
Francję, zdecydowane są opanować bal- 
kańskie rynki zbytu i chcą eksploatować 

_Abisynję wspólnie z Anglją. 
| |. Coraz jaśniej zarysowuje się w opi 

nii francuskiej przekonanie, że błędnem 
byłoby kłsść ten gwałtowny pęd ekspan- 

- syjny li tylko na karb wybujałych marzeń 
` o wielkomocarstwowej potędze. Najzupeł 

niej usprawiedliwiona z punktu widzenia 
państwowego chęć inwestowania w sposób 

у produkcyjny żywego kapitału emigracyjne- 
go odgrywa w dzisiejszej polityce włoskiej 

; pierwszorzędną rolę. jest to problemat tak 
' często i tak wyczerpująco już omawiany, 

że wykazywać naglącą potrzebę jego roz- 
wiązania należytego wydaje się być chyba 
zbędnem, tłumaczenie zaś, że identyczne 
zjawisko daje się zaobserwować i w in- 
nych krajach, bynajmniej nie zmienia fak- 
aa stanu rzeczy. Zwłaszcza, że i tu 

natychmiast uwidacznia się drugi, równie 
ważny czynnik — ta emigracja miljono- 
wych rzesz jest absolutną koniecznością, 
gdyż wewnętrzne możliwości rozwoju eko- 

. nomicznego są ograniczone, ponieważ Wło- 
"chy ani nie posiadają tych rodzimych bo- 

_ gactw mineralnych, które pozwalają prze- 
mysłowi kwitnąć, ani nie rozporządzają 
dostatecznie żyzną glebą, by móc własny- 
mi produktami rolnymi wyżywić całą lud- 
ność. Stąd pożądliwe spojrzenia w kierun- 
ku płodnego Tunisu, którego ziemia już 

" uprawiana jest przeważnie rękami koloni- 
"stów włoskich, stąd planowe ąbejmowanie 
protektoratu nad Albanją, mającą obfite 
pokłady cennych rud i nawet tereny 

- naftowe. i 
(>. Nie do wszystkich postulatów tych 

" odnoszą się życzliwie najzagorzalsi cho- 
‚ ciažby italofile francuscy — na wysuwaną 
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„"REDUTA. 
„Betlejem Ostrobramskie”; misterjum w 

trzech sprawach Tadeusza Łopalewskiego. 

_ W oszałamiającej pstrociznie, w nie- 
zeniknionym „mapozėr chaosie barw i 
iekėw dzisiejszej epoki czulszy wzrok 

iubtelniejsze ucho wyczuwa jednak nie- 
omylnie pewien zasadniczy ton, z każdym 
dniem, z każdą niemal godziną potężnieją- 

_ cy, dominujący córaz wyfaźniej ponad 
zgiełkliwą muzyką czasu. Jest to tęsknota 
do zbiorowości, porozumienia wzajemnego 
ludzi, wzywanie „przymierza serc". Z o 
jarów krwi straszliwej wojny zrodziło się 
romienne słowo „pókój”. Niedawno jesz- 

cze słowo to oznaczało taki lub inny trak- 
tat pokojowy, konferencję dyplomatów. 

__ Dziś widzieć możemy, jak z każdym dniem, 
° 1 każdą godziną nabrzmiewa ono treścią, 

> L coraz bardziej staje się najcenniejszym 
karbem serca. Jutro ujrzymy może goto- 
wy złoty most, łączący dwa rozgraniczone 
dawniej znaczenia jednego przecież słowa, 
któremu jedno odpowiadać musi pojęcie i 
jedno uczucie: traktat pokojowy oznaczać 

_ będzie nie co innego, jak „na ziemi pokój 
ludziom dobrej woli”. 

Różnemi drogami, nieraz pozornie 

Paryż, w grudniu 1927 r. 

w stronę północnej Afryki rękę odpowia- 
dają gorący skądinąd wielbiciele Mussoli- 
niego wcale niedwuznacznem: „Preczl“ 
Spokojnie natomiast rozważają ewentual- 
ność zrzeczenia się mandatu w Syrji, nie 
wykluczają możliwości obdarzenia koloni- 
stów w Tunisie wyjątkowymi przywilejami, 
godzą się milcząco na „angielsko portugal: 
ski stosunek" Włoch do Albanji — sło- 
wem, poważny odłam francuskiej opinii 
publicznej zdradza wielce pojednawcze wo- 
bec Rzymu skłonności. Czy to bezintere- 
sowna wspaniałomyślność?  Ofiarna przy 
jaźń? Oczywiście nie! W toczącej się obec- 
nie — pokojowej, lecz zaciętej — „wojnie 
traktatów" pozyskanie tak cennego sojusz- 
nika, jakim mogą ewentualnie być Włechy 
dzisiejsze, Włochy o silnej żywotności pań- 
stwowej, stanowi nabytek, warty ddpo- 
wiednich ustępstw, boć przecież... „niema 
karesu bez interesu"! ZKE 

Au Palais-Bourbon 
(Garść wrażeń parlamentu francuskiego). 

Paryż, w grudniu. 

Sala posiedzeń Izby Deputowanych 
przedstawia się bardzo okazale. : 

Zakreślona w kształcie półkola, oto- 
czona jest kolonadą z marmurowych fila- 
rów. Lwią część tej sali zajmują kryte czer- 
wonem suknem ławy poselskie. . 

Nawprost nich stoi szeroka trybuna, 
która mogłaby Śmiało pomieścić nie jedne- 
go, lecz conajmniej trzech mówców: fran- 
cuscy mówcy muszą mieć dużo przestrze- 
ni do dyspozycji, gdyż lubią żywo  gesty- 
kulowzć i przechadzać się po mównicy... 

Zą trybuną, na wzniesieniu, znajduje 
się stół i fotel przewodniczącego. Na pra- 
wo i na lewo od prezydjum dwa posągi. 
Są to symbole Wolności i Ładu. Nieco 
wyżej dostrzegamy cztery mniejsze figury, 
które stanowią wcielenie: Rozsądku, Spra- 
wiedliwości, Mądrości i Wymowy. 

Oto jakie ideały przyświecać winny 
deputowanym w ich pracy ustawodawczej. 

Kierować się rozumem. Stać: na grun- 
cie sprawiedliwości. Upiększać żmudną pra: 
cę prawodawczą krasą kwiecistej wymowy. 

A ponadto, stosownie do znaczenia 
dwóch wielkich posągów Wolności i Ładu, 
zawsze dążyć do realizowania Wolności, 
leca nie przekraczać w tem dążeniu granic 
Ładu Publicznego. 

Tak przedstawia się, w najogólniej- 
szym zarysie, sala posiedzeń lzby Deputo: 
wanych. A tersz kilka słów o samych o- 
bradach Izby. ! 

О1а człowieka, który miał sposobność 
dłuższy czas przysłuchiwać się obradom 
Sejmu polskiego, & następnie asystował 
na kilkunsstu posiedzeniach  lzby francu- 
skiej, otwiera się ogromne pole  krytycz- 
nej działalności porównawczej. 

Niepodobna w ramach szczupiego 
Szkicu oddać tej csłej masy refieksyj i wra- 
żeń, jakie się tu nasuwają. Postaramy się 
przeto podkreślić najważniejsze i naj- 
ciekawsze. > 

Przedewszystkiem parę słów o na- 
stroju i atmosferze obrad. ; 2 

Otóż nastrój ten jest bardzo lekki. 
Często słyszy się tutaj żarty i dowcipy, a 
śmiech rozlega się również często. Nie- 
maiej jednak: zgromadzenie pracuje dobrze 
i owocnieę 

Te żarty i śmiech stanowią jakgdyby 
osłodę i urozmaicenie w poważnej i zgoła 
niełatwej pracy ustawodawezej. : 

Atmosfera, w jakiej toczą się rozpra- 
wy lzby Deputowanych, jest naogół bardzo 
gorąca. 

Da się to objaśnić gorącym tempera- 
mentem Francuzów oraz drażliwym i za- 
ognionym charakterem zagadnień politycz- 
no - społecznych, nurtujących Francję dzi- 
siejszą. 

Bardzo często zdarzeją się burzliwe 
posiedzenia, a przerwanie obrad z powodu 
piekielnej wrzawy jest w parlamencie fran- 
cuskim niemal codziennem zjawiskiem. 

Drugą refleksją, nasuwającą się zaraz 
na wstępie niniejszego szkicu, jest sui ge- 
neris gądatliwošč premjera. 

sprzecznemi, dąży literatura dzisiejsza do 
odnalezien.a wspólnego tonu serc, który w 
takiem czy innem, szerszem czy węższem 
znaczeniu zawsze jednak w najgłębszem 
'swojem podłożu jest tonem religijnym. 
Dążenia twórcze teatru wyraźnie idą ku 
misterjum — w obu znaczeniach: Średnio- 
wiecznego ministerium i mpstėrion staro- 
żytnego; obiema drogami: drogą symplifi- 
kacji i retrospekcji prymitywu i drogą naj- 
większego skomplikowania i unowocześ- 
nienia, aby z chaosu barw i dźwięków wy- 
dobyć głos serca ziemi. : 

|. Z najwiekszą tedy radošcią, jako zja- 
wisko oczekiwane, nie jako niespodzian- 
kę, witamy wystawiony w Reducie utwór 
Tadeusza Łopalewskiego. Niezależnie od 
wszystkich swoich możliwych zalet i wad 
artystycznych przychodzi on w dobrą go- 
dzinę i przynosi z sobą najcenniejszy skarb 
„przymierza serc”. I przynosi bezwzględną, 
czystą prawdę wewnętrzną, ani cienia fał- 
szu i pozy. 

Jest to modlitwa Wilna o zjawienie 
się w niem Betlejem. Oby tak modliło się 
każde miasto w Polsce — i każde miasto 
w każdym kraju na ziemil Że się ta po- 
wszechna modlitwa zaczęła od Wilna, rzecz 
to znamienna i głęboka. Z tego miasta 

Ostrej Bramy, miasta Mickiewicza i Pił-     
  

* (Tel. od wł. kor. s Warszawy) 

Marszałek Piłsudski przebywa w 
towarzystwie rodziny w dalszym ciągu 
w Krynicy i powrót Jego do Warszawy 
spodziewany jest dopiero w końcu bie- 
żącego tygodnia. 

B;ły poseł stronnictwa Chrz.- Nar. b. 
prezes sejmowej komisji wojskowej płk. 
Mączyński po wygaśnięciu mandatu posel- 
skiego został powołany do służby czynnej 
i przydzielony służbowo do P. K. U. we 
Włodzimierzu Wołyńskim. 

Wiadomości przedwyborcze 
Zjazd Zjedn. Komitetu Białorusk. 

W dniu wczoraiszym 28 bm. został 
otwarty w Wilnie zjazd Zjednoczonego Ko 
mitetu Białoruskiego. Na zjazd przybyło 
około 150 osób, zjazd otworzył pos. Jare- 
micz. Przewodniczył b. pos. Ragula. 

Złazd został przywitany: przez przed- 
stawicieli bloku m niejszości narodowych, z 
ramienia Żydów przez adw. Czernichowa i 
dr. Wygodzkiego, z ramienia Litwinów, 
solidaryzujących się z blokiem przez p. K. 
Welecklego. > 

Nowy białoruski komitet wyborczy. 
W dniu 14.XI! został zorganizowany 

Centralny Komitet Wyborczy Włościansko- 
Robotniczego Zjednoczenia Białorusinów. 
Centralny Komitet rozszerza działalność na 
terenie Białorusi Zachodniej i jest calkowi- 
cie robotniczy. Przewodniczącym tego Ko- 
mitetu jest Piekacz. 

Ilu wyborców liczy Wilno. 
Jak już podawaliśmy w numerze wczo- 

rajszym, Magistrat m. Wilna z dniem 26 
b. m. zakończył : pracę nad spisywaniem 
osób zamieszkałych stale na terenie m. Wil- 
na i uprawnionych do głosowania przy 
wyborach do ciał ustawodawczych. W wy: 
niku spisu na listę wyborców do. Seimu 
wciągniętych zostało 104,081 osób. Liczba 
zaś osób uprawnionych do głosowania 
przy wyborach do Senatu przedstawia się 
cyfrą 61,716. (3). 

We Francji premjer niemal na každem 
posiedzeniu kiikaxrotnie zabiera głos. Prze- 
mawia z trybuny lub z miejsca, replikując 
na zarzuty lub odpowiadając na pytania 
poszczególnych deputowanych. Trzyma on 
wciąż rękę na pulsie życia parlamentarnego. 
Gdy tylko wyłania się jakaś poważniejsza 
sprawa, natychmiast zabiera głos i precyzu- 
je stanowisko rządu w tej materii. 

Trzeba też zanotówać przyjęty w Iz- 
bie francuskiej zwyczaj replikowania z 
miejsca. Gdy jakiś poseł przemawia z try- 
buny, a na sali znajdzie się jego kolega, 
który nie zgadza się z mówcą, to zwraca 
się doń z prośbą o przerwanie. Jeżeli 
mówca zezwala, przerywający Oponent wsta- 
je i z miejsca replikuje. 

Trwa to nieraz dobre kilka minut. 
W ten sposób wytwarza się nieraz 

nadzwyczaj ciekawa i ożywiona dyskusja. 
Ten zwyczaj dyskutowania mówcy z 

przebywającymi za jego zgodą kolegami 
da się oczywiście pomyśleć pód tym wa- 
runkiem, że dyskusja będzie utrzymana na 
należytym poziomie i w ' odpowiedniej 
formie. - 

Nie każdy przeto parlament nadaje 
się do prowadzenia takich dysput... Na za- 
kończenie dodajmy parę słów o pracowi- 
tości parlamentu fraacuskiego. 

Zimową porą obraduje on prawie ce- 
dziennie. Oprócz mnóstwa posiedzeń ko- 
misyjnych. prawie oe są dwa posiedze 
nia plenarne: pierwsze o 9 ej rano, drugie 
o 3:ej po południu. Ponadto, w okresach 
forsownej pracy, jak np. podczas rozpraw 
budżetowych, lzba zbiera się na dodatko- 
we, nocne posiedzenia. 

Co więcej: parlament francuski nie 
uznaje nawet niedzieli... 

W okresach wzmożonej pracy ustawo- 
dawczej lzba Deputowanych obraduje i w 
niedzielę. Oto garść wrażeń z parlamentu 
Republiki Francuskiej — jednego z najstar 
szych i najsprawniej funkcjonujących par- 
łamentów w Europie. R. W. 

sudskiego, musi wyjść prąd odrodzenia. 
Jego dzisiejsza — w wielu wypadkach — 
martwota — to pozór. tylko, chwilowa 
maska. 

Autor „Betlejem* jest przedewszyst- 
kiem lirykiem. Ze sceny padają raz poraz 
słowa najczystszego piękna, wielkiej pro- 
stoty i wrażającej się w pamięć lapidarno- 
ści. Wiele ż tych słów zostanie w sercach 
nazawsze. W budowie całości nie znalazł 
może jeszcze pogta ostatecznej harmonii 
pomiędzy pryniitywizmem ludowym a pięk- 
nym patosem, pobrzmiewającym nieraz 
echami Wyspiańskiego. Przygotowywany 
starannie od pierwszych niemal słów cud 
zjawienia się Najświętszej Rodziny. pod 
Ostrą Bramą nie narzuca się mimo wszyst 
ko z całą potęgą cudu. Silnie zaznaczony 
w postaciach robotnika, chłopa i żołnierza 
tragiczny problemat, do rozstrzygnięcia 
harmonijnego niesłychanie trudny, posta- 
wiony został w sposób taki, że prymityw- 
ne rozstrzygnięcie pastorałkowe nie wy- 

starcza. ‚ 
. Wielką zaletą konstrukcyjną utworu 
jest potęgowanie się i oczyszczanie na- 
stroju w miarę następowania po sobie 
trzech spraw misterjum. Z każdą sprawą 
wznosimy się o jeden szczebel wyżej. Głę- 
boko chwyta za serce w najgłębszej swo- 

- Miatomości poliyezne: | 
   

  

4 Rosji Sowieckiej. 
Dzłesięciolecie Sowieckiej Ukrainy. 

MOSKWA, 28.XII. (Pat). W Charko- 
wie, Kijowie, Odesie i innych miastach 
Ukrainy urządzono uroczyste obchody z 
okazji 10.tej rocznicy wprowadzenia ustro- 
ju sowieckiego na Ukrainie, 

Dziesięciolecie czerwonej armji. 
W dniu 23 lutego Rosja Sowiecka obcho- 

dzić będzie 16-lecie czerwonej armji. W Mińsku 
już obecnie czynione są przygotowania do cb 
chodu. 

W Mińsku zostanie wyprodukowany specjsl- 
nie dla B. 5. R. R. jubileuszowy film dla „krasnoj 
armji". 

Z Białejrusi Sowieckiej 
Mińska radjo-stacja jest przezna- 

czona dla agitacji na kresach 
„ ‚ polskich. 

MINSK, 28.XII, (kor. wlasns).. Kilka 
dmi temu zostąły ukończone na Mińskiej 

radjo-stacji już dawno rozpoczęte prace, ma- 
jące na celu zwiększenie jej mocy. Zrefor- 
mowana stacja posiadą obecnie 4 kw. w 
antenie i w/g „Zwiezdy” będzie słyszalna 
na detektorowy, aparat nietylko we 
„Wschodnieį“ lecz i „Zachodniej Białej- 
rusi“, 

Aresztowanie zamachowców. 

Przed dwoma dniami na pociąg mię- 
dzynarodowy zdąrzający w stronę Mińska 
został dokonany przez nieznanych spraw- 
ców zamach, który tylko dzięki przytom 
ności umysłu maszynisty nie pociągnął za 
sobą ofiar w ludziach. Prowadzone przez 
władze sowieckie śledztwo doprowadziło 
do ujęcia dwóch z pośród sprawców za 
machu. Są to niejaki Korolenko i Ignato- 
wicz. Pozostali zamachowcy, których wed- 
ług zebranych przez sowieckie władze Śled- 
cze informacyj musiało być 5-ciu, lub Ó-ciu 
uszli przed pościgiem. Według wszelkiego 
prawdopodobieństwa Ignatowicz i Koro- 
lenko należeli do białoruskiej organizacji 
powstańczej, działającej w  Mińszczyźnie 
przeciwko bolszewikom. Zamachu dokona- 
li oni prawdopodobnie z inicjatywy przy- 
RER ROAKŃY ch band białoruskich w 
B. SR. R. 

Propaganda antyreligijna w B. 
S. R. R 

Z pogr nicza polsko-sowieckiego donoszą, 
że podczas świąt Bożego Narodzenia z pclecenia 
władz sowieckich na całym terenie B. S. R. R. 
odbyła się wzmcżona propaganda antyreligijna, 
prowadzona przez „Sielkorów* i „Komsomoł*. W 
Mińsku w kinematografach wyświetlane były filmy 
o treści religijnej. 

: W okręgu Kojdanowskim podczas wystąpien 
„Komsomolu“ we wsi Adosawczyna doszło do 
zaburzeń. Są zabici i rańni. Na miejsce wypadku 
rzybyły sowięckis władze śledcze z Kojdanowa, 

które zarządziły szereż aresztowań. Jednocześnie 
w dniach 25 i 26 na granicy polskc-sowieckiej po 

stronie sowieckiej wygłoszono w szeregu wsiach 
odczyty antyreligijne. 3 > 

Sprawa kolonizacji żydowskiej w 
B. S. R. R. 

MIŃSK, 28.XI1. (kor. własna). Przeprowa- 
dzając „konsekwentnie" płaa kolonizacji Białoru= 
si, przesiedlają z niektórych okręgów władze sow. 
rdzennych Białorusinów do Syberji, inne znowu 
okręgi zasiedlają kolonistami żydowskimi. W ro- 
ku bieżącym ulokowano na gospodarstwach rol- 
nych Białorusi 120 rodzin sow. Koszty przesie- 
dlenia wyniosły przeszło 100 tys. rubli. 

Według sprawozdania oddziału dla Spraw 
żydowskiej Rolonizacji, na terytorium Białejrusi 
znajduje się dotychczas około 9.500 żydowskich 
rodz'n rolniczych. Z liczby tej około 8 tys. rodzin 
na 45 dzies. prowadzi samodzielne gospodarki 
a 1500 należy do 170 komun gospodarczych z ob- 
szarem 19 tys. dzies. 

Zamiecie śnieżne w B. S. R. R. 

Według nadeszłych na pogranicze polsko- 
sowieckie: wiadomości, w okręgu mińskim panuje 
od kilku już dni z.dymka śnieżna. Skutkiem za- 
mieci w szeregu miejscowości zostały przerwane 
i uszkodzone linje komunikacyjne. Pociągi towa 
rowe i osobowe przychodzą do Mińska z olbrzy- 
miem, nieraz 8 godzinnem opóźnieniem. 

Pierwszy transport złota z Anetyki. 
GDAŃSK, (Pat). W sobotę rano przybył tu 

z N.-Yorku parowiec „Polonia* z przesyłką złota, 
wartości 3 miljorów dolarów, przeznaczonego dla 
Polski. Transport ten został niezwłocznie pod 
kontrolą polskich funkcjonarjuszy wyłsdowany i 
odesłany koleją do Warszawy. 

|jej istocie utrafiona poezja „niebieskiej | 
warowni", Ostrej Bramy. | przepiękne, z 
najpromienniejszych tradycyj Unji wywo- 
dzące się ujęcie sprawy polsko-litewskiej. 

Nie będzie na miedzy kamienia 
Pomiędzy Polską a Litwą— į 
Te słowa brzmią jak medlitwa i pra- 

wie oczekuje się na widowni chóralnej od 
powiedzi: „amen”. 

Reduta włożyła w widowisko bardzo 
wiele swej czysiej żarliwości i serdecznego 
napięcia. Całość ma znamiona wysokiego 
piękna sztuki religijnej. Wszyscy trzej kró- 
lowie— Witold, Św. Kazimierz i Mickiewicz—- 
mają zdecydowany i skupiony wyraz we- 
wnętrzny. Architektonicznie scena skompo- 
nowana jest świetnie. Cudownym wprost 
pomysłem są—tak bardzo przypominające 
typową architekturę kościelną Wileńszczyz= 
ny—trzypiętrowe kapliczki z obu stron 
Ostrej Bramy, w których oknach, w spra- 
wie trzeciej, w chwili zjawienia się Naj- 
świętszej Rodziny, ukazują się w liljowem 
świetle barokowe grające i śpiewające anio- 
ły. Cała wogóle sprawa trzecia dzięki 
współpracy autora i teatru, który bardzo 
wiele dodał tu od siebie, sprawia wrażenie 
najsilniejsze i najbardziej harmonijne. Brak 
tylko dzieci, które, według słów tekstu, po- 
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Pobicie Adolfa Nowaczyńskiego. | 
W nocy 23 grudnia nieznani spraw- 

cy, zwsbiwszy do dorożki automobilowej 
A. Nowaczyńskiego uwieźll go na przed- | 
mieście Warszawy, gdzie ciężko pobitego 
porzucili. Ofiara zamachu odniosła poważ- 
ne obrażenia. Ubołewać należy, że stosun- | 
ki bezpieczeńsiwa w Warszawie przedsta- | 
wiają się tak ujemnie, jak również, że u- 
legł wypadkowi publicysta. 3 A 

Najprawdopodobniej wchodzą w grd 
osobiste porachunki i sprawy prywatne, 
nie wyobrażamy sobie bowiem, aby kto- 
kolwiek z innych względów niż powyższe 
porwał się do podobnych środków. Nic 
bowiem nie może usprawiedliwić aktu 
gwałtu, nawet w najwyższym stopniu na-- 
pastliwe i drażniące artykuły p. Nowa- 
czyńskiego. 4 

Nie jest wykluczone, że mamy do czy | 
nienia z prowokacją, rzeczą wcale nie no- 
wą i szeroko stosowaną przed kilku laty 
za rządów „narodowych *. * 
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Nietakt i krzykliwość. 

Na premjerze „Betlejem Ostro*ramskiego* 3 
był otecny jeden z współprscowników naszych, 

korzystający z prasowego biletu dla redakcji i za- 
jął wraz z żoną dwa miejsca, wyznaczone przez 
urzędniczkę w kasie i wskazane przez personel | 

teatru. Gdy więc zjawiła się później pani, która 
w natarczywy i obcesowy sposób, dałeki bardzo od : 
przeciętnie stosowanej grzeczności, z_łosiła pre- 

tensje do za'ętych miejsc, współpracownik 

sprawdziwszy numery wylaśnił, że omyłka j : 
wykluczona i pozostał nazajętych krzesłach, tem- |“ 
bardziej, że nietaktowne i krzykliwe, wręcz na- 

pastliwe zachowanie się damy zasługiwało na 

skarcenie. a 
Ukrywający się pod pseudonimem „Pilswy* 

recenzent „Dziennika Wileńskiego” zamieszcza o 
tem zajściu osobną notatkę, miast przejść nad nią 
dyskretnie i milcząco do porządku, jakoże świad- 
kowie incydentu widzieli dobrze awanturniczość 
wspomnianej kobiety i taktowne postąpienie na- 

szego współpracownika, który ignorował wojow- 
niczą niewiastę. To też wymyślania p. „Pilawy” od 

zgresywności '„Kurjera Wileńskiego" i teatroma- | 

nów. są najzupełniej nieuzasadnione, a muszą ‚ ® 

skierowzć się właśne w stronę niewychowanięj. ‚ 
bialogtowy. ` 4 

Lecz z faktu tego nie będziemy siol, ” 

jeszcze o całej redakcji „Dziennika Wileńskiego*, 
jak to pochopnie czyni! p. „Pilawa*. Coprawda 

mamy do tego inre, bardzo obfite materjały. 

  

  

Powódź we Flaadrji. 
PARYŽ, 28.XII (Pat). Wielkie obsza- 

ry Flandrji francuskiej zostały zalane przez 
powódź. Według doniesień z Ostendy, na 
pobrzeżu szaleje nawałnica śnieżna. Zato- 
nęło kilka statków rybackich. : 

niepotrzebnie, zdaniem  mojem, wprowa- 

dzona (jeszcze w pierwszej sprawie). przez 
autora zbyt natarczywie „literacka” postać 
Dziewczyny. , 

Świetne zakończenie tworzy ukazanie 
się—od strony widowni—kolendników z 
Gwiazdą i bardzo piękne wezwanie do 
wszystkich kościołów Wilna, aby uderzyły 
we dzwony. Odczuwa się tylko konieczną 
potrzebę pełnego rozšwietlenia widowni z» 
chwilą wejścia Gwiazdora ze słowami: 

A cóż to za takie zebranie, 
Moi panowie i panie? A 
Chór nie zawsze mówi zgodnie. Na- 

zewnątrz też potraktowany jest zbyt netu- 

ralistycznie; zamiast pstrych dziadowskich © 

łachmanów lepszaby była jednolita szarość, | 
bardziej zgodna z charakterem widowiskai | 
bardziej plastycznie jednocząca chór. | 

Ale to naogół drobiazgi. O całości 
powiedzieć można Śmiało, że po „Oknie* 
i „Sędziach* mamy znów doskonałe przed- 
stawienie w Reducie. a 

Widownia jednak Świeci pustkami. Co 
to znaczy? Czyż możliwe, aby to głęboko || 

piękne widowisko—i tak bardzo przytem © 
wileńskie—nie przemówiło do Wilna? By- 
łoby to zbyt smutne. ; 

Stefan Srebrny.     winny się zjawić. | psuje trochę całość 

 



   

Jak widzielišmy juž z podanych przed- 

tem zestawień, udział Polski w handlu za- 

ranicznym Finlandji rozwija się pomyśl- 

ie, wykazując stały wzrost importu towz- 

rów polskich; niemniej jednak udział ten 

daleki jest jeszcze od tego poziomu, do ja- 

_ kiego dojść należy, biorąc pod uwagę za- 

równo ilość i jakość bogactw natura'nych 

Polski, jak i rozwój naszego przemysłu, 

obok bliskiego sąsiedztwa z Finlandją i ła 

twością komunikacji między obu krajami. 

Polski eksport do Firlandil, jakkcl 

_wiek pod względem intensywności ustępuje 

miejsca całemu szeregowi państw, n'mniej 

jednak wyprzedza kreje takie jak Włochy. 

- | Gte-hosł.wacię, Szwajcarię, Łotwę, Estonję 

_|Norwegję i Argentynę. Daje się zauważyć 

f przytem wzrastające ciągle zainteresowąnie 

produkcją polską i źródłami zakupu, ale 

- wykorzystanie tego w zrozumiałym intere 

sie eksportu polskiego musiałoby być stałe 

_ przez odpowiednią akcję polskich czynni- 
ków gospodarczych. 

: Trudności jednak, które należałoby w 
tej dziedzinie zwalczyć, wyrażają się prze- 

_ dewszystkiem w braku, prawie całkowitym, 

_ komunikacji bezpośredniej morskiej między 

" Polską a Finlandją, brakiem stałej linji 

okrętowej między Gdynią, a portem tak 

_ bliskim, jak Helsingfors. Czynnikiem dru 

— йт występujących nieraz trudności są, nie- 

zbyt do poziomu rynku finlandzkiego przy- 

' stosowane, zbyt nieco wygórowane ceny 

niektórych produktów wytwórczości pol- 

skiej — co zmniejsza możliwości «onkuren- 
cyine z produkcją innych krajów 

Kwestja śrachtów, rozstrzygająca pra- 

wie zawsze na rynku filandzkim o zdol- 

Jiościach konkurencyjnych, napotyka 'przy 

adawaniu towarów z Gdańska do Hel- 
_ singforsu, nie mówiąc już o innych por- 
tach fińskich, na duże bardzo trudności, 
tak zarówno co do punktualności dostawy, 
jak i w sorawie wysokości opłat przewoź- 
nego, których poziom przekracza zawsze 

" prawie odpowiednie ceny z Finlandji do 

_ Anglji. To też kwestją pierwszorzędnej wa- 
gi jest zwrócenie z naszej strony uwagi na 

- mależyte zorganizowanie ruchu towarowego 

między obu krajami. : : 
Nienormalny jest również dzisiejszy 

stosunek eksportu polskiego do Finlandji 

-—do importu fińskiego do Polski. Mianowi- 
cie, wywóz Finlandji do Polski (wartości 

16 miljon. marek fińskich), stanowi zaled- 
_ wie 1,8 procent wartości wwiezionych z 

" Polski do Finlandji towarów (86,5 miljon. 

— marek fińskich). 
е Dbając więc o wzmożeniu « naszego 

' eksportu, musimy zwrócić baczną uwagę 
“na fakt powyższy i starać się, by ta dyspro- 

" porcja była w przyszłości mniej rażąca, 

 tembardziej, że cała masa towarów, spro- 
Gay adzanych dziś z Niemiec do Polski, mo- 

BiaLY być m powodzconicm importowana д 

zsłinlandji, wbrew utartej niesłusznie opinii, 

_" jakoby Finlandja była jedynie dostawcą pa- 
pieru i drzewa. Ż Finlandji moglibyśmy 
sprowadzać więcej niż dotychczas takie ar- 

(_ tykuły, jak: sery wyrabiane w- pierwszo- 
" rzędnym gatunku, wirówki do mleka, skó- 

ry surowe, kości, rogi, artykuły sportowe, 
forniery, instrumenty precyzyjne geodezyj- 

" me i t. p., których wykonanie i jakość ab- 
_ solutnie nie ustępuje podobnym wyrobom 

niemieckim, kryształy 1 szkła stołowe w 
wysokim bardzo gatunku, granit, kostki 

brukowe i wreszcie najrozmaitsze rodzaje 
tektury oraz pierwszorzędnej jakości pa. 
ier, który często występuje w naszych ru- 
)rykach wwozowych. 

„$ | Taka ożywiona obopólna wymiana 
_" fowarów podziałałaby znakomicie na obni 

żenie stawek przewozowych, powodując to, 
że okręty w ruchu towarowym pozbawio- 
ne byłyby ryzyka powracania z Finlandji 
do Gdyni lub Gdańska pod balastem. Do 
wodem słuszności tej zasady jest właśnie 

' . jednakowa lub nawet nieco niższa.cena za 
_ przewóz z Helsingforsu do Gdańska czy 
_/ też do Anglj', co powodowane jest tem, že 

okręty angielskie, przywożąc ładunki do 
.Finlandji, mają zapewnione ładunki po- 
wrotne, transportując do Anglji drzewo lub 
też masę drzewną. 

Ważną byłoby również rzeczą zwró- 
cenie uwagi na bardziej ożywiony bezpo- 
średni kontakt polskich wytwórców i sprze- 
dawców z finlandzkimi importerami, któ- 
rzy przez sąsiadów Szwedów, Norwegów, 

_ Estończyków, Duńczyków oraz Niemców 
przyzwyczajeni zostali do osobistego czę- 
stokroć przeprowadzania tranzakcyj hand- 

   

     

   

     

     
   
    

   

      

    

    

    
   

            

    
   

    

   

    

    
   

    

                

    
     

   

  

       

    
    

    
    

   

   

   
    

      

' PRZEGLĄD BAŁTYCKI 12 
M marginesie stosunków handlowych połskoinlandzkich 

lowych, dostosowanych Ściśle do wymagań 
przywozowych finlandzkiego. rynku — co 
przy długotrwałym systemie wymiany ko- 
respondencji prawie nigdy nie daje dodai- 
nich rezultatów. 

Akcja komiwojażerów miałaby więc 
duże szanse powodzenia i przyczyniłaby 
się do ożywienia wzajemnej wymiany to- 
warÓw. 

Nie trzeba zapominać, że Finlandja, 
eksportując i produkując masowo kilka za- 
ledwie rodzajów towarów, nie wyprowa- 
dzając z równowagi swego bilansu handlc- 
wego i płatniczego, może  sprowądzić i 
sprowadza wielkie ilości wszelkiego rodza: 
ju artykułów, a rynek fiński, naskutek tej 
właśnie stosunkowo szerokiej zdolności na- 
bywczej różnorodnych towarów, jest tere- 
nem intensywnej konkurencji i ekspansji go- 
spodarczej całegu szeregu państw. 

Eksport polski—jako wykładnik Sko- 
ordynowanej współpracy przemysłu i han- 
dlu polskiego — mógłby mieć tak w Fin- 
landji, jak też i gdzieindziej o wiele więk- 
sze szanse rozwojowe, które stać się mogą 
jednakże jedynie rezultatem wszechstronnie 
opracowanej metody, której brak zaznacza 

się tak w występach kierowniczych czyn” 

ników gospodarczych, jak i poszczególnych 
firm eksportowych. Eksporterzy polscy, 

którzy z racji sytuacji wewnętrzno-ekono - 

micznej nie mogą konkurować z zagranicą 

długoterminowemi i znacznemi kredytami, 

ttórzy nie mają za sobą starej i znanej 

opinji kupieckiej ani też doskonałej propa- 

gandy, muszą stanąć na europejskim po” 

ziomie solidnością wykonywania n'zwjętych 
na siebie zobowiązań i ścisłością udziel 
nych informacyj, przy braniu na ur agę Va- 
runków lokalnych. 

Zdarza się bowiem, że kilkakrotne 

niesoliine wywiązanie się z umów lub też 

brak staranności budzi u importerów za- 
granicznych niechęć do podtrzymywania 

stosunków zagranicznych z firmami pol- 

skiemi wogóle. 
W ten sposób kilka sporadycznych 

wypadków—o ile one dotyczą wielkich 

firm importowych zagranicznych — odbija 
się ujemnie na całokształcie szans rozwo- 
jów, wpływających na ożywienie polskiej 

ekspansji gospodarczej. 
Do szeregu podobnych zjawisk nale- 

żą naprzykład częste wypadki udzielania 
naiwnych wprost odpowiedzi firm polskich 
do firm cudzoziemskich, jak naprzykład, że 
dana firma A gotowa jest dostarczyć tran- 
sport (2 wagony), wikliny loco stacyjka, 
której nawet na mapie w miejscowym kon- 

sulacie polskim nie można znaleść. Cudzo- 
ziemiec przy najlepszych nawet chęciach i 

najgenjalaiejszych zdolnościach orjentacyj- 
nych na temat kosztów transportu w Pol- 

sce, naładunku, przeładunku, stacjonowa- 
nin; magazynowania i t. d. nie da sobie 
rady z podobnemi tranzakcjami, poweźmie 
jedynie arcyujemne pojęcie o systemie ko- 
respondencji handlowej firm polskich wo- 
góle i nie szybko nawiąże znowu kontakt 
z inną firmą polską. Oferty zaś kupców i 
przemysłowców polskich, po kilku podob- 
nych listech i próbach, skierowywane są do 
kosza. 

Kupcy polscy częstokroć tłumaczą się 
również _ niemożnością przeprowadzenia 
szczegółowych obliczeń nawet ceny f. o. b. 
Gdańsk—ale argumenty te nie wytrzymują 
krytyki w Świetle faktów; podczas momen- 
tów ogromnego zapotrzebowania na pew- 

ne artykuły polskiego pochodzenia — gdy 
ceny były dość wygórowane, pewne po- 
ważne firmy polskie kalkulacje swe obli- 

ły na podstawie nawet cen c. i. f. 

— Р M.-K. 

  

ю2 

Długi państwowe Fin- 
- ` landji. 

Dług państwowy Finlandji, skonso- 

lidowany całkowicie, przedstawiał się z 
końcem roku 1926 i w zestawieniu z ©- 

statnim dniem 1925 r. jak następuje (w 

milj. f. mk.): 
1925 r. 1926 r. 

dług zagraniczny 1.714.0 2.349.9 

„ wewnętrzny 163.0 496.9 

razem  2.475.3 2.846 8 

Zaznaczyć należy, że pożyczki we- 
wnętrzne liczone są w powyższych zesta-   wieriach według wartości nominalnej. Po- 

  

    

    

  

   

ŁOTWA. 

Bilanse Banku Łotewskiego 
(w 100 łatów). 

p AKTYWA 12.Х 27 r.  19.X27r. 26.X 27r. '2.X1 27 r. 5.XI 27r. 

| Monety w złocie 23.663 23,667 23.669 23.667 23.670 
Waluty BR 49.059 41.131 48.129 48.233 49.130 

lonety srebrne . « . .. 4.967 3.935 3.888 3.921 3.839 
- Bilety państwowe i zdawkowe 9.899 9.825 1.996 8.369 8.716 
Wkłady terminore . . . 11.693 11.619 12.022 12.207 72.338 
Pożyczki zabezpieczeniowe 54.323 53.169 53,269 53,341 53.098 

„1 „Inne aktywa _. . . 14.812 ^ 16.651 16.426 16.931 16.336 
AŽ 224416 225.991 225.399 226.669 7 221.127 

Ž PASYWA. 12:X 27 r. 19.X 27 r. ° 26.Х 27 r. 2.X127r.. 5.XI 27 r. 
_ Banknoty w obiegu „||| 29.800 80.291 31.071 31.665 32,234 

Т. tai zakładowy 14.385 14.385 14.385 _ 14385, _ 15.385 
Kapitał rezerwowy . _ . 2.612 2.612 2.612 2.612 2.612 
Kapitał rezerwowy specjalny 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 
ВАНО о > оя oz 12.480 12.475 12.553 12.509 11.748 
Rachunki bieżące SED 51.092 51.467 49.521 50.279 50.800 
Rachunki i depozyty skarbu 95.681 95.609 95.664 96.091 95.280 

| Inne pasywa ‚ . . 15.866 16.658 17.093 16,628 17.568 
: 224416 225.997 225.399 226.669 227.127 

życzki zagraniczne obliczane są na podsta- 
wie kursów w chwili uzyskania tych po- 
życzek. 

Przeliczając pożyczki wewnętrzne wed- 
ług kursu średniego w danym miesiącu, 
oraz pożyczki zagraniczne tym samym Spo- 
sobem, po uprzedniem zgrupowaniu ich 
sedług kategoryj, w których to walutach 
kupony pożyczek są opłacane, otrzymamy 
przybliżoną kwotę całego długu państwo- 
wego Finlandji, ultimo grudzień 1926 r. 
4.067.2 milj. mk. f. czyli 102.4 milj. do- 
larów. 

W roku 1914. czyli w okresie przed- | 

wojennym, dług Finłandji wynosił 117.18 

milj. mk. f., czyli że na jednego mieszkań- 

ca przypadało 53 mk. złote. Jeśli zaś dług 

z roku 1914 przeliczymy po kursie osiem, 

(przybliżony stosunek obecnej zdewaluowa- 

nej marki fińskiej do przedwojennej marki 

ztotej) to skonstatujemy, że wysokość dłu- 
gu państwowego w Finlandji, przypadają- 
cego na osobę, -zwiększyła się blisko O 
dwieście procent. + 

„ “№ porównaniu z innemi państwami, 
dług państwowy Finlandji nie jest stosun- 

kowo duży, lecz amortyzacja, procenty 

oraz agio dostatecznie już obciążają bud- 
żety dość biednej Finlandji. Budżet na rok 
1926 przewidywał już w wydatkach, zwią- 
zanych z długami państwowemi w Finlandji, 
350,2 milj. mk. f, a w budżecie na rok 

441,2 milį. mk. f. 
Finlahdja w roku 1926 zaciągnęła 

tylko jedną nieznaczną pożyczkę. Požycz- 
ka ta umieszczona została przez National 
City Bank w Nowym Yorku, ze współu- 
działem trzech innych banków: National 

City Company, Lee Higgins and Company 
i Banku Finlandzkiego. : 

Pożyczka ta w kwocie 15 miljonów 
dolarów w obligacjach 6 i pół proc. win- 
na być amortyzowana w ciągu 30 lat. 

Kurs emisji 94, Bank Finlandzki zarezerwo- 

wał sobie prawo umieszczenia na rynku 
wewnętrznym  obligacyj na sumę trzech 

milj. dolarów, które jednak dotychczas 
trzyma w swych portfelach. 

Przy rozpatrywaniu gospodarki pań- 
stwowej i długów państwowych Finlandji, 
opierając się na budżętach poszczególnych 

lat, pamiętać należy, że Finlandja posiada 
t. zw. kameralny system księgowości, któ- 
ry zupełnie nie wykazuje, jakie sumy zo- 
stały naprzykład wydane w formie poży- 

czek na rozmaite cele (elektryfikacja wo- 

despadów Imatry i Nokja, pożyczki pań- 

stwowemu koncernowi drzewnemu „W. 
Gutzeit i Co“, wydatki inwestycyjne na 
państwowe kopalnie miedzi w Outokumpu 
it. p.). Niewiadomo nawet, w sjakich roz- 
miarach zwiększone były dochody pań- 
stwowe. Według jednak przybliżonych ze- 
stawień obliczono, że rząd fiński w latach 
ostatnich wydatkował zgórą trzy miljardy 
mk. f. na inwestycje przemysłu państwo- 
wego i t. p. lub na pożyczki na inne cele 
produkcyjne. M. K. 
  

Szlagier sezonu! , 

„Asiężniczka Gzardaszka” 
z udziałem przepięknej LIANY HAJD 

w tych dniach 
w kinie „HELIOS“. 

BEZPO ZERENASD PYKCWROOOABRARORZADZEA 

Życie gospodarcze. 
KRONIKA KRAJOWA | 

— Kolejność legalizacji narzędzi mierni- 
czych w 1928 r. w Wilnie. W celu uniknięcia w 
1928 r. nadmiaru narzędzi AYO jednocze- 
śnie zgłoszonych do legalizacji w Wileńskim Okrę- 
gowym Urzędzie Miar i wskutek tego z koniecz- 
ności zbyt dług exo przetrzymywania tych narzę- 

dzi w Urzędzie Miar, Okręgowy Urząd Miar ustą- 
nawia kolejność, w jakiej narzędzia winny być 
zgłaszane do legalizacji, a m'anowicie: 

Przedsiębiorstwa znajd. na terenie I-g0 Kom. 
P. P. winny zgłosić narzędzia do legalizacji w 
styczniu 1928 r., na terenie Il go w lutym, II-go 

w marcu, [V-go w kwietniu V i Vl-go w maju 
1928 roku. 4 E 

Okręgowy Urząd Miar wzywą posiadaczy 

narzędzi mierniczych, we własnym ich interesie, 
do ścisłego przestrzegania wyznaczonych termi- 

nów, uprzedzając, że uchylanie się od wykonania 
powyższego, spowoduje bezwzględne zatrzymy- 
wanie narzędzi nieposiadających prawomocnych 
cech legalizacyjnych i kwalifikację ich do kon- 

6215 
      

  

fiskaty, właściciele zaś tych narzędzi będą pocią- 
gani do odpowiedzialności sądowej. 

Giełda warszawska z dr. 28.XII b. r. 
Czeki: 

SA 5 
Dolary , . 
\.опп?'п с 4%.3(2)‘/! AE 

Nowy-Jork „|. » 3 
Pary В SE” 35,11 35,62 

Szwajcarja . 172,39 171,95 

AKCJE: 
Bank Handlowy 123. Bank Polsti 155,50— 

155. Cukier — Węgiel 108,75—108. Nobel 41. 
Lilpop 39, 0. Modrzejów 8,90. Parowozy 37,5.0 
Starachowice 63—62—61,50. Ursus 11,50. Borkow- 
ski 18,50. Haberbusch i Schiele 165, 

Papiery procentowe; 
Dolarówka 64—63,90—64. 6%/0 pożyczka do- 

larowa 83,75. 10%0 pożyczka kolejowa 102,50— 
103,25. 5% pożyczka konwersyjna 66,25. 5%0 ko- 
lejowa konwersyjna 61,50. Listy Banku Gosp. 
Krajowego 92,00 — 93,00. Listy Banku AA 
93,00, Oblig. komun. 92. 8% ziemskie 83. 41/0/0 
ziemskie 56,15—56,50. 8%0 warszawskie 81,75— 
81,50. 5%0 warszawskie 65,00. 

Ofiary. 

— P. Helena Bielińska dla uczczenia pamię. 
ci męża, Ś. p. profesora „dr. Józefa Bielińskiego, 
przesłała na ręce senjora bursy akademickiej na   gwiazdkę dla najbiedniejszych studentów Uniwer- 
sytetu Stefana Batorego kwotę 100 zł. 

1927 suma ta nie będzie mniejsza od 

   

les poudres 
de 

GODET 
Paris 

Folie-itleue 
hevalier Printemp 

etite Fleur Mleue 

Wyłączni Przedstawiciele 
M. Czapnik i S. lzbicki 

Varsovie, Długa 50, tól. : 324-98 
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0 regulację sprawy zaliczek. 
(Telefon. od wł. kor. s Warszawy). 

W miesiącu lipcu minister skarbu 
Czechowicz wydał okólnik do kas skarbo- 
wych, ażeby wstrzymać w związku z reali- 
zacją planu stabilizacyjnego wypłatę Zali- 
czek do persyj urzędników państwowych. 
Minister skarbu zapowiedział w okólniku 
swoim wydanie w najbliższym czasie rez- 
porządzenia, normującego sprawę zaliczek. 
Wobec tego, iż rozpcrządzenie takie do- 
tychczas nie ukazało się, a zaliczki nie są 
wypłacane, Zarząd Główny Stowarzyszenia 
Urzędników Państwowych zwrócił się wczo- 
raj do Prezydjum Rady Ministrów i mi- 
nmistra Skarbu z prośbą o uregulowanie 
sprawy zaliczek, która wobec niskich pen- 
syj urzędniczych ma dla licznych rzesz u- 
rzędników państwowych niezwykle doniosłe 
znaczenie. 

  

1 Towarzystwa Przyjaciół Nag w Wilnie, 
64-te posiedzenie miesięczne. - 

, Onegdaj odbyło się w 2-giem audy- 
torjum Uniwersytetu Stefana Batorego po- 
siedzenie miesięczne Towarzystwa Przyja- 
ciół Nauk. Otwierając posiedzenie p. rek- 
tor Alfons Parczewski podał do wiado- 
mości, że członek Zarządu Towarzystwa 
prof. dr. Kazimierz Chodynicki powołany 
został na członka Akademji Umiejętności 
w Krakowie. ` : 

Sprawozdanie z dziąłalności Towa- 
rzystwa składali kolejno sędzia A. Jodze- 
wicz, sekretarz Towarzystwa, dr. Z. Czar- 
kowski bibljotekarz o przybytkach książni- 
cy, kustosz M. Brensztejn o archiwum, któ- 
re przybiera charakter humanistyczny i 
regjonalistyczny, archiwarjusz prof. Stani- 
sław Kościałkowski o nowonabytych ręko- 
pisach. 

Następnie prof. A. Parczewski wygło- 
sił referat natemat „Straty polityczne i na- 
rodowe Polski na Zachodzie w wiekach 
średnich i następnych". | 

Granice wczesno - historycznej Polski 
określić można z pomocą zagadkowego 
aktu „Dagome iiidex*,. relacji o zjeździe 
gnieźnieńskim z r. 1000 i bulli Innocentego 
II dla arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z r. 
1136. W okresie Bolesławowym obejmo- 
wała Polska obszary po Labę i Sprewę na 
zachodzie i morze na północy. 

Późniejsze wieki przyniosły powolne, 
ale systematyczne ustępowanie ku wscho- 
dowi, cofanie się przed prącym w tym kie- 
runku żywiołem niemieckim. Listę strat 
rozpoczyna zachodnie Pomorze. Wprzód 
ułegł germanizacyjnym wpływom dwór ksią 
żęcy, zkolei sfery z nim związane, nato- 

||miast ludność przez długie stulecia zacho 
wała swą słowiańską kulturę i przedewszy- 
stkiem zaś język. Jeszcze w 18 wieku mó- 
wiono w pewnych ośrodkach Meklembargji 

szubi w szczecińskiem. Znamienne jest, że 
kasztelanja słupska (Stolp) zachowała or- 
ganizacyjny związek z metropolją gnieź- 
nieńską. W powiece bytomskim i księstwie 
lemborskiem siła żywiołu polskiego była 
tak wielka, że mimo zwierzchnictwa prus- 
kiego do 18 wieku włącznie utrzymywały 
się urządzenia polskie jako to sejmiki, u- 
rzędy ziemskie i t. d, Sam prelegent przed 
49 laty w swej wędrówce po rubiežach 2& 
chodnich widział tam zbór ewangelicki, w 
którym odbywały Się kazania po polsku, 
a w bytomskim powiecie, przebywając w 
kaszubskich wsiąch, czuł się jak w Poznań- 
skiem czy Kaliskiem. Ciekawym remanen- 
tem przeszłości byli „jarkowie“, epigoni 
szlachty zagonowej, przechowujący swoje 
tradycje. Już w bieżącem stuleciu zastał u 
czony niemiecki Lorenz w prowincji po- 
morskiej język kaszubski nad morzem. 

Zlekka tylko dotykając marchji bran- 
denburskiej i ziemi lubuskiej, stwierdził 
prelegent, znający najgruntowniej omawia- 
ną kwestję, że obszary te uległy podobne- 
mu losowi co Pomorze. Warto a 
że w Zelechowej, niedaleko Frankfurtu na 
Odrą były za Zygmunta III nabożeństwa 
polskie. 

Przechodząc do Śląska zebrał prof. 
Parczewski krótko główne stwierdzenia wy- 
głoszonego niedawno referatu o „Germani 
zacji Śląska”, z którego podaliśmy w swc- 
im „czasie obszerne sprawozdanie. Reasu- 
mując swe wywody, określił prelegent u- 
tracony przez Polskę na zachodzie i półno- 
cy obszar na */s piastowskiej Pelski (póź 
niejszej korony), co daje miarę siły nie- 
mieckiego parcia. Odpadłszy od Polski, 
znalazły się ziemie te poza polem jej od- 
działywania, w promieniu niezmiernie na- 
silonej akcji germanizacyjnej uległy. Skie- 
rowawszy od końca 14 wieku swe zainte- 
resowania na wschód nie czyniła już Pol- 
ska poważniejszych prób rewindykacji strat, 
chociaż nie brak było pomyślnych konjun= 
kiur, a nawet świadomości i poczucia wiele 
kiej wagi tych spraw (np. Długosz). 

W dyskusji zabierali głos dr. Czar-   kowski, dr. Hirschberg i rektor ETZ: 
. 

po słowiańsku, najdłużej zaś wytrwali Ka- | 10 

„Rady Min., Marsz. ]. Piłsudskiego oraz p. — 

    

Z posiedzenia Rady 
Miejskiej. 

Przed przystąpieniem do porządku dzienne- 
go wczor:jszego posiedzenia Rady Miejskiej ze 
strony poszczególnych ugrupowań wpłynęło sze- 
reg wniosków nagłych. Pierwszy z nich zglosz. ny 
przez radnych z-10-tki domagał się wybudowania 
w najbliższym czase przy trakcie Batorego pu- 
biicznej studni miejskiej. Wniosek ten po krótkiej 
dyskusji odesłano, celem zaopinjowania, do Miej- 
skiej Komisji Technicznej. 

Następny z wniosków nagłych zgłoszony. 
przez r. jakubczyka zmierzał do wydania Magi- 
stratowi polecenia roztoczenia ścisłej kontroli sa- 
nitarnej nad mlekiem sprzedawanem na rynkach. 
Wniosek ten przesłano dla zaopinjowania do Ko- 
misji San tarrej. 2 

Wniosek zgłoszony przez frakcję radnych 
P. P. S. przedstawiał konieczność wydzielenia przez 
miasto odpowiedniego terenu pod budowę pralni: 
i łaźni w pobliżu elektrowni miejskiej. Celem ,za- 
siągnięcia fachowej opinji Rada zdecydowała wnio- 
sek ten przesłać do zbadania przez Komisję Te- 
chniczną i Finansową. Ši S 

Zkalei r. Dzidziul wystąpił z interpelacją , 
w sprawie losu, jaki spotkał wniosek zgłoszony 
na jednem z poprzednich posiedzeń, co do budo- 
wy domów robotniczych i przytułków miejskich. 
W odpowiedzi głos zabrał vice-prezydent miasta 

P. Czyż wyjaśniając, iż sprawa ta Oddawna już. 
absorbuje Magistrat z powodów jednak czysto й 
technicznych projekt ten uległ zwłoce. Wkrótce * 
jednak Magistrat przystąpi do wykonania Odnoś- 
nych kosztorysów. Ostateczne opracowanie tych || 
kosztorysów spodziewane jest w drugiej połowie 
stycznia roku przyszłego. Wyjaśnienia te Rada : 
Miejska przyjęła do wiadomości. Poczem na wo- : 
kandę posiedzenia wpłynęło pismo komisarza 
rządu na m. Wilno, w sprawie dokonania wyboru 
dwóch przedstawicieli do Komisji Pożyczkowej 
Rozbudowy m. Wilna. Do Komisji tej wydelego- 
wani zostali radni: Czyż i Karolec, 

„. Po załatwieniu powyższych spraw Rada 
Miejska przechodzi do obrad nad porządkiem | 
dziennym. } 2 zy "PR 

W odpowiedzi na interpelacje grupy radnych 
w sprawie wzrostu opłat za piony, w.-prezydent 
p. Czyż wyjaśnił, iż zobowiązanie, jakie przyjęła | 
na siebie poprzednia Rada Miejska, w sprawie | 
zwrotu abonentom pobranych opłat za piony, w 
chwili obecnej nie może być zrealizowane ze wzglę- || 
du na brak odpowiednich kredytów. Jedynem 
możliwem wyjściem jest wstawienie do prelimina- 
rza budżetowego na rok 1928—29 odfiośnej pozy- 
cji dla uskutecznienia wzmiankowanego zobowią- 
zania. Pomimo gorącej opozycji d-ra Wygodzkie- 
go, postawiony pod głosowanie wniosek 
tu zyskał olbrzymią większość głosów. — В 

Dalszym punktem porządku dzieonego byla 
sprawa zryczałtowania podatku widowiskowego | 
od kinematografów. W tym względzie Magistrat 
wysunął projekt zmiany dotychczasowego systemu 
pobierania podatku widowiskowego, 'a mianowicie 
powziął decyzję opodatkować wszystkie kinema- | 
tografy wileńskie nie w stosunku procentowym 
od biletów, lecz rycz:łtowo na przeciąg jednego 
roku. Ogólna suma, jaka wpłynie do kasy miej- 
skiej z tytułu powyższej inowacji, określona zo- 
stała na 195.000 zł. Po dyskusji wniosek Magi- 
stratu zosłał przyjęty. : r 

Bez dłuższej dyskusji uchwalono wyasygno- 
wać na organizację largów Północnych w Wilnie | 
w roku 1928 kwotę 100.000 zł. ` я 

‚ Jak już w swoim czasie podawaliśmy, Mi- : 
nisterstwo Robót Publicznych powzięło projekt 
budowy na rzece Wilji u wylotu ul. Kanonicznej | 
nowego mostu, który w pierwszym rzędzie odda- 
ny będzie na usługi wojskowości. Na wczoraj- 
szem posiedzeniu zdecydowano, iż udział miasta 
w budowie nowego mostu nie może przekroczyć 
jednej piątej RZ ogólnych kosztów budowy t. | 

agistra- | 

* 

į. sumy 100. Е 
2 Następnie uchwalono opodatkować rachun- 

ki restauracyjne w noc Śylwestrową w m” 
proc. (5). 

    

omlet dla uczczenia pamięci Borka 
Joselowicza. B 

Onegdaj odbyło się ogólne zebranie | 
członków komitetu dla uczczenia pamięci | 
pułkownika wojsk polskich Berka Joselo- | 
wicza. Obradom przewodniczył p. L. Pajew- 
ski, który wezwał obecnych do uczczenia 
przez powstanie pamięci bohatera. _ , 

Do zarządu wybrani zostali: pp. W. | 
Gizbert Studnicki prezes, L. Pajewski i M. | 
Miłakowski zastępcy, prof. U.S.B. Matusiak 
sekretarz, Ch. Łaskow skarbnik, prof. USB. | 
Limanowski, prof. U.S.B. Rudnicki, dr. A. | 
Hirschberg, poseł L.. Chomiński, pułk. K. 
Kozłowski, J. Strakun, Noworyton, Mini- 
kes, S. Goldszmidt, A. Straż, M. Berzaki — 
Gordon. : : 

W skład komisji rewizyjnej weszli: 
pp. Uzieblo, Josewicz, Hniedziewicz i A. 

Efros. Sa 
Zebranie upoważniło zarząd do usta- | 

nowienia planu działalności i przyjęło na 
wniosek prof. Matusiaka następującą rezo- | 
lucję: „Biorąc pod uwagę specjalne warunki | 
miejscowe,  skłaniające komitet wileński 
uczczenia pamięci Berka Joselowicza do | 
znacznego rozszerzenia akcji, uchwala ze- | 
branie ogólne samodzielną organizację ko- 
mitetu wileńskiego, który na wzór komi- | 
tetu w Kocku zwróci się do p. prezesa 

          

ministra W.R. i O.P. Dobruckiego z prośbą 
i zaproszeniem objęcia protektoratu". 

Pod koniec zebrania odczytano list od | 
komitetu Kockiego. а 

  

t 

Sprzedam 3-ch letniego 
я 

oswojonego wilka 2 
Dowiedzieć się w Redakcji „Kurjera Wi- | 

leńskiego* u woźnego. 4 

  

    $ lotnictwo to potęga państwa! ` 

 



    

      

   

    

    

    

   
    

   

    

      

    

  

    

   

    

     

   

     
   

  

   

   

й Dziś: Tomasza B. 
Czwartek Jutro: Eugenjusza B. W. 

29 Wschód słońca—g. 7 m. 36 
grudnia | Zachód _ „ g.15 m.25 
  

Dyżury aptek dn. 29 b. m. 

Miejska—Wileńska 23. 
Chomiczewskiego—W. Pohulanka 19. 

WŚ Chróściela—Ostrobramska 25. 
EA | Ottowicza—Wielka 49. 

- 5 Stale dyżurują apteki: 

| Zajączkowskiego — Witoldowa 22. 
Ё Paka — Antokol 54. 
— ‚ — бзатбута — Legjonowa 10. 

Siekierzyńskiego — Zarzecze 20. 

METEOROLOGICZNA. 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. S$. B. z dn. 28 XII. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 776. Temperatura średnia 
— 10 C.Opad w milimetrach —. Wiatr przewa- 
żający północno-zachodni. Pochmurno. Minimum 

" na dobę—80 Cels, 
Tendencja barometryczna—wzrost ciśnienia. 

URZĘDOWA 
— Wyjazd wojewody. W dniu 28 b. m. 

wieczorem p. wojewoda Raczkiewicz wyjechał na 
kilka dni do Warszawy. L zk 

AE _— Delegat Prokuratorji Generalnej p. Adolf 
Kopeć w dniu 28 grudnia wyjechał za trzy dol 
do Warszawy w sprawach służbowych. ё 

OSOBISTE. 

7. — Czwartki u wojewodziny. Jak się .do- 

wiadujemy zwykłe przyjęcie czwartkowe 29 b. m. 
"u p. wojewodziny nie odbędzie się z powodu jej 
nieobecności w Wilnie. 

- BBEZSKA. 
— Nadmiar „sporiu*. Jak zwykle w zi- 

  

' ''. mowej porze, ulice, odznaczające się jaką taką 
'..._ pochyłością, roją się od młodzieży szkolnej, z za- 
BZ pałem uprawiającej saneczkowanie. Sport ten u- 

prawiany na ulicy przedstawia nawet pewne nie- 
_ bezpieczeństwo. Podajemy jako przykład: w pierw- 

— szy ćzień świąt dwie uczenice zjeżdżając sanecz- 
„kami z ul. M. Pohulanka najechały ma jakąś ro- 
dzinę, przechodzącą przez ulicę. Ojciec rodziny 
został przewrócony i odniósł kilka obrażeń twa- 

° — rzy. Należałoby, żeby policja zainteresowała Się 
"tem zbytniem „usportowieniem* naszej młoczieży. 

* ы WOJSKOWA 
— Rejestracja rocznika 1907. Z dniem 31 

nych w roku 1907. Ponieważ do chwili obecnej 

nie wszyscy podlegający rejestracji zadośćuczynili 
swemu obowiązkowi — przeto przestrzega się ich 
przed meżliwością kar administracyjnych. (3). 

X — Komisja przegądowa. Na mocy decyzji 
- Komisarjatu Rządu z początkiem roku przyszłego 
regularnie co tydzień w gmachu przy ul. Bazyljań- 

- skiej 2 funkcjonować będzie komisja przeglądowa 
° dla wszystkich tych poborowych, którzy z jakich- 
|. kolwiek bądź powodów nie zadośćuczyniłi obo- 
"__ wiązkowi stawienia się we właściwym czasie na 

__ komisję przeglądową. ° R 
Pierwsza tego rodzaju komisją odbędzie się 

—_w_ dniu 2 stycznia b. r. ЗЬ 
į — Wybory oficerskiego sądu honorowe- 
go. 29 b. m. w lokalu kasyna olicerskiego odbę- 
dzie się ogólne zebranie wszystkich niższych ofi- 
cerów garnizonu wileńskiego w celu dokonania 
wy w do sądu honorowego. S).   

> Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
SALA MIEJSKA 

(ul. Ostrobramska 5) 

      

    

      
    
    

  

    

  

   

  

PAMIĘTAJCIE! 
„ Polski Powielacz 

„WTOR“ 
Warszawa, Krucza 36, 

oszczędza czas maszynistkom, 

„szefom przysparza: dochód— 

3000 kopij z jednego oryginalu. 

Wiełobarwnie odbija rysunki, ręczne 
napisy. Najtaniej wykonywa katalogi 

ilustrowane. Obsługa łatwa. 

Cena złot. 160.— za komplet. 

„WTOR“, Warszawa, Krucza 36, 
tel. 245— 5109 

Sej 
o godz. : : в 
skiej, pod przewodnictwem starosty Witkowskie- 

go, otwarte zostało posiedzenie Wydziału Powia- 
A towego Sejmiku Wileńsko-Trockiego. 

— Zjazd wójtów i pisarzy gminnych. W 
dniu jutrzejszym, 30 b. m,, odbędzie się w Wilnie 
w lokalu Starostwa zjazd wójtów i pisarzy gmin- 
nych pow. wileńsko-trockiego. 

Na zjeździe zostan 
sprawy związane z techniką wyborów, oraz spra- 
wy dotyczące prawa łowieckiego. 

najgenjalniejszy tragik 
seans o godz. 10. W poczekalni koncertradjo. 

pańskiego. 26 grudnia kasa czynna od godz. 1, początek seansu 0 g. 2. We wszystkie 

inne dni: kasa czynna od g. 3!/2, początek seansów o g. 4. Cena biletów: parter 80 gr., 

balkon—40 

 MESIECICOJCOJ OJ COJ OJO EOJOJM KOJ OJ OJEJ KOJ ZOJ KOJ COJCOJE 

| HALLO! RADJO!! 
Patefon$4. gramofony oraz płyty gramof. i patef., 

_ jakoteż skrzypce, bałałajki, gitary i mandol'ny, 
' |ustra, zabawki dla dzieci i różne artykuły spor 

i 

: 4 SATAN RR WR 7 

KRONIK A. : 
; — Pożyczki dla podoficerów zawodowych. 

Do dyspozycji odnośnych władz wojskowych na- 
„desłany został kredyt celem wydawania zapomóg 
i pożyczek dla podoficerów zawodowych garnizo- 
nu wileńskiego. (5). 

lei 

  

Od dnia 25-g0 do 30-go grudnia 1927 r. będzie wyświetlany film: 

„Bestja morska 

— Zjazd prezesów Dyrekcji Kolei Państ- 
wowych. Jak się dowiadujemy, w pierwszej poło- 
wie stycznia 1928 roku odbędzie się w Warszawie 
pod przewodnictwem ministra komunikacji p. Ro- 
mockiego zjazd prezesów Dyrekcyj 3 

wowych. Na zjazd ten jako: przedstawiciel Wileń- 
skiej Dyrekcji Kolejowej wyjeżdża inż. Staszewski 
w towarzystwie naczelnika Wydziału Eksploata- 
cyjnego Wileńskiej Dyrekcji p. inż. Olstowskiego. 

— Komisja psychotechniczna przy Wil. Dy- 
rekcji Kolejowej. Jak się dowiadujemy, Wileńska 
Dyrekcja Kolejowa nosi się z zamiarem w naj- 
bližs:ym już czasie stworzenie przy Dyrekcji sta. 

komisji psychotechnicznej, zadaniem której 
będzie badanie kwalifikacji i warunków u csób 
ubiegających się o pracę w poszczególnych dzia- 
łach kolejnictwa. (5) 

— Unieruchomienie kolejki wąskotorowej. 
Onegdaj z powodu zasp śnieżnych na szląku 

Druja—Dukszty unieruchomiona została kolejka 
wąskotorowa. žiai 

Wileńska Dyrekcja Kolejowa przystąpiła już 
do oczyszczenia toru w celu jaknajszybszego uru- 
chomienia wzmiankowanej kolejki. (s) 

— Posiedzenie Wydziału Powiatowego 
'miku Wileńskc-Trockiego. W dniu dzisiejszym 

— Posiedzenie kom'sji ziemskiej. Dziś, 29 
b. m., odbędzie się jawne posiedzenie okręgowej 

komisji ziemskiej. Na porządku dziennym między 
innemi: ” e 

5 spraw zatwierdzenia projektu scalenia 
gruntów, położonych na terenie powiatów: świę- 
ciańskiego i dziśnieńskiego województwa wileń- 

skiego. х t й 
prawa zniesienia służebności pastwiskowej, 

rzekomo obciążającej dobra ziemskie Bałwaniszki, 
gminy holszańskiej powiatu oszmiańskiego, włas- 
MER O Eustschego Minejki, na rzecz 

: i j ji С u wsi Bałwaniszki tejże gminy i powiatu : 

„FLA ay аЕЫ 2 sprawy ustalenia rozciągłości służebności 

pastwiskowej, a mianowicie: 
1) obciążającej uroczysko Roszcze, przyna- 

leżne do majątku: Mazuryno gminy wierzchniań- 
skiej, powiatu dziśnieńskiego, własność Marcina i 

Genowefy Matoszków, na rzecz wsi Rakowce tejże 
gminy i powiatu. | 

2) obciążającej uroczysko Roszcze, przyna- 

leżne do majątku Mazuryno gminy wierzchniań- 
skiej, powiatu dziśnieńskiego, własność Marcina i 

Genowefy Matoszków, 
tejże gminy i powiatu. 

— Podwyższenie płac pracownikom pie- 
karskim. W swoim czasie podaliśmy wzmiankę, 
iż Związek Klasowo-Zawodowy wszczął u Odnoś- 
nych czynników starania o podniesienie płac dla 

pz луеч = - 

TE A - o РрнНо z н 

pracowników piekarskich. 
SIĘ, 

KO 
Z. KOLEI. 

Kolei Państ- 

— Teatr Polski 
„Kredowe koto“. 

SAMORZĄDOWA. 

Aaa ы czyt z działu 
10 rano w lokalu Sejmiku przy ul. Wileń- 

nuszkiewiczówna. 

"pod dyr. kapelmistrza 

ы 19.35.—20.00. „O 
szczegółowo omówione t 

20.15. Transmisja koncertu 

„SPRAWY ROLNE, 

12.05. Odczyt p. t. „Bajki 

16.40. „Kącik dla kobiet". 
17.20. „Wśród książek”. 
19.15, Rozmaitości. 

zauł, Literackim, 

— Z wagonu. Na 

na rzecz wsi Adzmowce 

SPRAWY ROBOTNICZE. |2 nieżan 
kowe wart 600 zł.   
    

66 dramat w 12-tu aktach, wstrząsające arcydzieło 

współczesnej kinematografji. W rolach głównych: 

świata John Barrymore oraz piękna Dolores Costello. Ostatni 

6168 

B towe. Maszyny do szycia. 

BP OE E:GA 

6 „UNIWERSAL“ 
WIELKA 21. я 

›Ё,\швькк WYBÓRI DOGODNE WARUNKI. 
[0-0] |-0>|-0>|-0>|-0>|-0-|-0-|-O-| |-O-|-0-| OOO | OLO. waż * 

    

Orkiestra pod dyrekcją p. W. Szcze- 

gr. Następny program: „Wielka parada” 

Ogłoszenie. 
Sekcja Zdrowia Magistratu m. Wilna 

poszukuje 

ię, iż starania te zostały uwieńczone powodze- 
niem i pracownicy piekarscy wkrótce otrzymają 
podwyżkę swych płac o 11%, (s) 

— Inspekcja oddziałów KOP-u. W okresie 
ne Bożego Narodzenia, dowódca 6 brygady 

-u, pułk. Górski, przeprowadził inspekcję od- 
działów 21 baonu KOP-u. (s) " ` 

Teatr | muzyka. 
— „Reduta* na Pohulance. Tydzień świą- 

teczny. Czwartek z powodu przygotowań do no- 
wej Sztuki przedstawienia zawieszone. | ^ 

— Piątek o godz. 16-ej „Noc św. Mikołaja” 
przedstawienie dla czeci po cenach zniżońych. 

— O godz. 20-ej „Betlejem Ostrobramskie*. 
— Sobota o godz. 16-ej „Noc św. Mikoł:ja*. 
— O godz. 20-ej „Betlejem Ostrobramsłie*. 

(sala 

— Jutrzejsza premiera. Jutro klasyczna kro- 
tochwila Thomasa Brandona „Ciotka Ksrola“. 

— Wieczór sylwestrowy. Sobotni wieczór 
sylwestrowy składać się będzie z trzech części: 

Na część pierwszą złoży się „Ciotka Karo- 
la“, część drugą zajmie koncert-kabaret, trzecią 
zaś spotkanie Nowego 1928 roku. 

Radijo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 5 

Fala 435 m. * 
PIĄTEK 30 grudnia. 

17.20.— 17.45. „Dzień wilnianki w Londynie* od- 
i „Podróże i przygody" 

lestorka języka ang. U. S. B. dr. Wenda а- 

17.45.—19.00. Koncert orkiestry dętej 1 p. p. Legj. 

kiego. . 
19.10.—19.35. „Skrzynka pocztowa“ pogdankę wy- 

głosi kierownik programowy Witold Hulewicz. 
języku polskim w życiu tw рое- 

zji”. Odczyt dr. Stanisława Cywińskiego. 

harmonji Warszawskiej. | 
Na zakończenie: Gazetka radjowa. 

PROGRAM STACJI WARSZAWSKIEJ. 
Fala 1111 m. 

CZWARTEK 29 grudnia. 

11.40, Komunikaty P. A. T. Sygnał czasu i t. @. 

wygł, prof. Jan Olszewski. 
16.25. Komunikat harcerski. 

20.30. Transmisja z Warszawy, 
22.00. Sygnał czasu. i komunikaty. 
22.30. Transmisja muzyki tanecznej. 

la wileńskim bruku. 
— Podrzutėk. 'W bramie domu nr. 5, przy 

znaleziono podrzutka płci mę- 

skiej, w wieku około tygodnia, którego przesłano 
do żłobka Dzieciątka Jezus. 

dzieży węgla z wagonu został zatrzymany Paweł 

Lickun zam. przy ul. Szkaplernej 10. | 
— Kradzież z niezamkniętego mieszkania 

Iżbiety Krajnikowej, ul. Fabryczna 1 

z nieżamkniętego mieszkania skradziono palto fo 

— Kradzież z włama'iem. Na szkodę Fe- | kil 

liksa Sakowicza zam. przy ul. Kalwaryjskiej 75, | 

za pomocą włamania skradziono ze składzika 
węże gumowe wart. 600 zł. 

krajanych w paczki po ć A 
1) 11.000.000 szt. etykiet do tytoniu „Najprzedniejszy Turecki*, 

„Przedni Turecki*, 
# „Sredni Turecki“ 

Urzędowym Rzplitej Polskiej 

  

   

      

    

Obecnie dowiadujemy 

  

Z POGRANICZA 
  

bowej p. Jana Maleckiego. 

W. Pana Prezesa na działalność 

ofiarami których jesteśmy. 

pośrednictwem przy sprzedaży ryb, 

kwoty, osiągniętej ze sprzedaży. 

nicy. Na żądanie władz skarbowych 

„Lutnia“). Dziś | szych ksiąg handlowych 
według informacyj Izby Skarbowej, 
trzymywanych koleją nie odpowiada 

na jest waga brutto (z. lodem, 

otrzymywanej przez nas ryby 

gr. za kilo. 

wygłosi | mierzając takowe po 2i pół pioc: 

prof. Feliksa Kosec- 

siliśmy, aby nie rujnowano nas i nie symfonicznego z Fil- | 5 р 
jedynego zarobku w okresie 

pożyczonych pieniędzy na pokrycie 

Krasickiego" i własne 

uniknąć kolosałnych strat. 

zior obawiają się wysyłać 

    

100 ludzi rybą, 
drożyznę, 

gorącym uczynku kra- handlujących 
      

    

a) 60.000.000 sztuk 
25g.,a mianowicie: 

2) 27.000.000 „  „ 152 
3) 32.000.000 . „ 5 » 
i b) 1.500.000 szt. dwukolorowych etykiet 

„Najprzedniejszy Macedoński* po 50 g. 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Mamy zaszczyt prosić Sz. Pana Redaktora 

o łaskawe podanie do wiadomości opinii publicz- 

nej treści naszego podania do prezesa Izby Skai- 

— „My, niżejpodpisani, zwracamy 
podległych W. 

Panu P:ezesowi funkcjonarjuszy Izby Skarbowej, 

W ciągu kilku dziesiątków lat trudnimy się 

do dzierżawców rządowych i prywatnych 
otrzymując tytułem wynagrodzenia od 5—6 proc 

Zgodnie z po- 
wyższym nabywaliśmy do 31 grudnia 1926 r. 

świadectwa przemysłowe kat, Il-b, jako pośred- 

liśmy umowy zawarte z dzierżawcami, stwierdza- 
jące rodzaj i charakter naszego handlu. Lecz już 
w 1926 roku odnośne. władze nie uznały 

pod pretekstem, że 

kazanej w naszych księgach, nie przyjmując pod 
uwagę, że w dokumentach kolejowych oznaczo- 

opakowaniem, 
skrzyniami, słomą i t. p.), stanowiąca 35 — 40 
proc. wagi towaru. Nadto Izba Skarbowa, posił- 
kująca się wyłącznie tylko informacjami z doku- 
mentów kelejowych, szacuje średnią cenę kg. ry- 
by po zł. 2—w rzeczywistości zaś większa część 

należy do rzędu 
drobnych, sprzedawanych handlarkom po 20—30 

W chwili óbecnej Izba Skarbowa nie uzna- 
ła nas za pośredników i wbrew istnieiącym prze- 
pisom obłożyła nas kolosalnymi podatkami, wy- 

Przed świętami Bożego Narodzenia najzupełniej 
niespodziewanie sekwestratorzy Izby Skarbowej 
nałożyli areszt na wileńskiej stacji osob, kol. na 
przybyłą na święta rybę dla miejscowej ludności. 
Nie bacząc na prośby nasze cala. ryba zwieziona 
została przez sekwestratorów na składy p. Woje- 
wódzkiego, gdzie, bez ważenia (mimo, iż wegi są 
na miejscu) pozostawiono rybę na przechowanie. 
Udaliśmy się wszyscy do lzby Skarbowej, pro- 

przedświątecznym, 
na który pokłedaliśmy nasze nadzieje i po całym 
dniu usilnych starań i po wpłaceniu z trudnością 

datku—zezwolono nam otrzymać towar ze składu. 
Przyczem okazało się, że większa część koszy 
była otwartą, towar rozsypany na podłodze. To- 
war musieliśmy zabrać w pożyczonych od furma- 

nów brezentąch, a w rezultacie po zwaleniu to- 
waru ujawniliśmy brak ponad 15 pudów ryb. Dla 
charakteryzacji rozmiaru i rodzaju poniesionych 
przez nas strat, przytaczamy cyfry kosztów jed- 
nego z nas, który zapłacił p. Wojewódzkiemu za 
przewóz i przechowanie w ciągu I doby 9 ko- 
szyków — 31 zł. 60 gr. magazynowanie 21 zł. 40 
gr. i za pizewóz ryby na rynek 5 zł. Ryba przy- 
wieziona została na rynek w dniu 24 b. m. po 
godz. 1 pp. t. j. w dniu sobotnim, kiedy według 
rytuału Zydzi nie handlewali. Doczekawszy zmie- 
rzchu sprzedaliśmy rybę wprost za bezcen, aby 

Wobec takich okoliczności dzierżawcy je- 
na komis rybę do 

Wilna, aby nie uległa ona sekwestrowi. Taki stan 
rzeczy pozbawia chleba komisjonerów i przeszło 

wywołuje nadto 

U jednego z nas, najstarszego komisjonera, 

starca. 

przepojeni 

uwagę, 

nerami. 

   należących 
jezior, 

istniejących pr 

przedłoży- 

    

na- 

prośbą o obronę naszych interesów do Pana Wo- 
waga rybo- | jewody Wileńskiego. AŻ: 
wadze wy- L.Rywkina. 

S. L, Aron. 
C. Nemzer. 

rozpatrzeniem 

zbawienie pracy. 

od obrotu. 

czen:a: 

na lamy pras 
wrogo usposo      

pozbawiano 

części po" | terjalnych si 

  
do pakowania tytoniu 

Szczegółowe warunki przetargu ogłoszone zostały w Dzienniku 

„Monitor Pólski* Nr. Nr. 292, 293 i 294. 

  

  

dostawcy na mleko 
do szpitali miejskich w przeciętnej ilości 350 
litrów dziennie. Oferty z wyszczególnieniem 
cen należy złożyć do dnia 30 grudnia w Sekcji 
Zdrowia (ul. Dominikańska Nr. 2). 

Otwarćie ofert i ustny przetarg odbędzie 

A
E
 

EA
 

    

  

Ważne il kin, restauracyj 
i innych lokali publicznych! 

AUTOM BTY zręcznościowe i towa 
rowe krajowej wytwórni 

są do nabycia w firmie „KRAJOWY AUTOMAT", 
mieszczącej się w Warszawie przy ul. Leszno 52. 
  

się w dniu 31 grudnia o godz. 10-ej rano. 6269 

  DRUKARNIA „PAX* 

6251 

POKOJU 
elegancko umeblowanego 

(może być salonik) z niekrępującem wejściem (po- 

żądana wanna) poszukuję w centrum miasta. 

Oferty do „Kurjera Wileńskiego" dla J. B. 6142     

UL. Św. IGNACEGO 5. WILNO, 
Telefe m Hr 8—93 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie, 

TABELE, BILETY, PLAKATY, 
WR ORA 1 ILUSYRACYJNA 

WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE, 

  

gti 
Bt k 
Wielza 66, Wielki wybór fote- 
graficznych przydorów. 
daja okulary 

zakład opty czno- 
okulistyżzny, naj- 

w Wileńsztcyśnie, wł. 
Ikleniccy, Wilno, ulica 

Zgubiono 
kwity lombardowe 

na okaziciela 
22/XI. 27. Nr. Nr. 5,791, 

12,570, 5,620. 6279-1 

Wy» 
o raceptach Ka- 

s; Ctozych. 

  

Czy zapisałeś się na członka 
L. O. P. P.? 

6273/5664-1 

szyscy, którzy posiadają 
jakiebądź informacje o 

Władysłąwie Bogumile Rodkie- 
wiczowej, córce Władysława i 
Antoniny z Filowiczów Slecz- 
kowskidh, żonie Stefana Rod- 
kiewicza, urodzonej w 1896 r. 
w Leopolu, ostatnio zamiesz- 
kałej w mieście Prużanie, upra- 
sza SIę o nadesłanie tych in- 
formacyj do Konsystorza Ewan- 
gelicko-Reformowanego w Wil- 

nie. 6280 

  

Pokój lub dwa 
do odnajęcia samotnemu Ioka- 
torowi. 

278 

KDE 
najianiej nabyć | 
moża W D. I. 

H. Sikorski | S-ka 

ul. awalna 30. 
5196-18 

  

  

to sumę pożyczyli mu dobrzy ludzie w obawie 
przed grożącym niebezpieczeństwem życia tego | 

Komunikując o powyższem do wiadomości, 
goryczą i bólem, 

wstrzymać się od zaznaczenia, że wskutek dzia: 
łalności podległych W. Panu Prezesowi funkcjo 
narjuszy postawieni zostaliśmy oko w oko 
zniszczeniem i formalną ruiną materjalną. Obo: 
wiązujemy się wpłacić 500 zł. na rzecz jakiejkol 
wiek instytucji filantropijnej według uznania W. 
Pana Prezesa, jeżeli tylko izba Skarbowa będzi 
w stanie dowieść nam, że nie jesteśmy komi 

Uprzejmie prosimy W. Pana Prezesa 0 z: 
rządzenie terminowego rozpatrzenia naszej skar- 
gi niniejszej i wyznaczenia nam podatku w myśl 

pisów, jako komisjonerom i sto 
sowimie do rzeczywistego naszego zarobku, orgz* 
przeprowadzenie śc 
dzenia, gdyż rozstrzygnięcie Komisji 
czej ndstąpić może po dłuższym czasie, kiedy 
możemy być doprowadzeni do całkowitej ruiny. 

Równocześnie z niniej 

Sądzimy, że odpowiednie władze zajnią się 
tej sprawy i 

pokrzywdzeni nie będą narażeni na straty i po” 

Szanowny Panie Redaktorze! 

Wobec umieszcz. na w poczytnem Pańskie 
piśmie (Nr. 285) z dnia 17.XII 1927 r. komunikatu 
p. t. „Wykrycie nadużyć w Kresowym Zwią:ku b. 
Ochotników W. P."—niniejszym uprzejmie proszę 
o łaskawe umieszczenie poniższego mego Oświ d= 

Treść komun katu jest daleka od istotnego 
stanu rzeczy, aibowiem podłożem do rzuconej 

7 wersji jest zemsta kilku osób, 
ionych w stosunku do mnis oso 

biście. Osoby te za cel miały obalenie Zarządu 
środkami nie stosowanemi w żadnej z organizacy. 
b. wojskowych. Nadużyć ngdy nie tolerowałem, 
jedynie w wyjątkowych wypadkach wyciągałem 
na światło dzienne, usuwając winnych ze Zw ązku. 
Ochotnikiem Wojsk Polskich byłem od roku 1920.£ 
Osobiście poświęciłem dużo pracy, starań przy- ° 
chylnie przez władzę załatwionych i środków mą- . 

cych 1400 zł. | 
dziwi mni 

stracyjnych zainknięcia Związku ponieważ ZWi4 
zek Kresowy p”przednio słynął ze swego awanń- 
turniczego tem,eramentu.., 

łem i hamowałem wybryki * 
nio pod przemocą nawału, wprost fizycznego 
ustąpiłem. Z boleścią stwierdzając przedwczesny 
zgon placówki b. Ochotników Kresowych wyra: 
żam na tem miejscu najgorętsze przeproszenie 
dostojnym przedstawicielom Wyższych Władz jak 
administracyjnych zarówno wojskowych za dczna 
ny przez Nich zawód. Zgóry dziękując łączę wy” 
razy najgłębszego szacunku. 

Wilno, dn. 18.XII-27 r. 

  

Ludwisarska o 6. 

  

     

    
     

   
      

    
        

  

    

    

   
        

   

nie możemy po-| 

    

   ego w tej sprawie doclio- 
Odwoław- 

     

             

      
   

   
    

    

    
     

  

   

     

      

     
    
   
   

       
   

       
             

            

    

       
   

  

      

     
   
   
   

    

    

   

    
    

     
    

  

   

      

   

      

   

       

    

    

   

   

     

  

  

     
    

    

    

m zwraćamy się Z 

M. Lejbowicz. 
* 

i przyczynią się, że: 

(Red) | 

zarządzenie Władz Ad 

Przeszło rok trzyma 
jednostek, lecz cstat< 

J. Orło b. prezes. 

NADESŁANĄ 

NITH 
ITT ЕТ 

0 = CHĘTA“, 
Gdańska 6, telef. 5, 

6248-2 

Sprzedam DOM 1 

Dowiedzieć się w tAdsq”; @ 
„Kur. Wil.“ 62348 

Od r. 1843 RARE gy 

Wilenkin 
UL. TATARSKA 20° 

MEBLE 
jadalne, sypialne, salonowe 
gabinetowe, kredensy, stoły, 

szafy, łóżka itd. 

Wykwintne—Mocne 

z 

   

    

Niedrogo. 3 

Sprzedaż na raty. szio 

Pianina 
do wynajęcia. Reperacja 
strojenie. UI. Mickiewicza 
24—9. Estko. 5922 | Ass 

TT 
założ. w 1840 r. ul. 

kańska 17. tale 

  

   

Krawcowa 
przyjmuje wszelkie obstalun 
na płaszcze, suknie, ubra: 
nia dziecinne, bieliznę i t.p. 
Ul. Ciasna 3, m. 4. A. V 
Tamże potrzebna dzie. 4 

czynka do nauki. 
ВОЫЕа 

  

  

    

  

|, = Redakcja i Administracja Jagiellońska 3. Tel. 99. Czynne od god. 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Z. 
_petitowy) kronika rekl-—nadesłane—30 gr. (za wiersz redakcyjny), dla poszukujący: 

9—3 ppoł. - Naczelny redaktor przyjmuje 'od 2—3 ppol. 
głoszenia przyjmują się od 9 — 

anicą 7 zł. 
/o zniżki, ogł. cyfrowa 

Administracja 
ch pracy: 

nie IV 8-mio łamowy. 

Redaktor dział darczego przyj 
ORA o ókaria — ul. św. Ignacego 5. Tel. 

w teście—30 gr., za tekstem—10 gr., ogłoszenia mieszkaniowe—10 gr. (za wier: 
Zagraniczne 50% drożej. Układ ogłoszeń 5-cio lamowy, na stro- 

3 ppoł. i 7 — 9 wiecz. Konto czekowe P.K. O. 80.750. 

CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 8r., 
i tabelowe o 20% drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej. 

zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

Przy zakupach prosimy powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim”. A 
niuje od 8—9 wiecz. Rękopisów Redakcja nie zwraca. Administrator przyjmuje od 9—2 ppoł, 5d 

893. 
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Wydawes Tem. Wycaw. Pogoń”. | 

ra)     

„Pagsń”, Drut. „Pax“, al, Šw. Issasato 5. Tow. Wyd. 

       


