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- lmżdym względem 
Telefonem z Warszawy. 

Dzisiejszy dzień był ciekawy pod 

każdym względem.  Zastanawiająca 

scena na komisji budżetowej, ekspo- 

se ministra Zaleskiego, przystąpienie 

| do debaty kostytucyjnej i jej przer- 

wanie,—wszystko to wychodziło poza 

repertuar zwykłych nudnych debat 

| sejmowych, wszystko to wymagało 
odpowiedzi i to tego rodzaju, której 

nie mówi się głośno, wyraźnie, 

drastycznie, lecz takiej, którą się mó- 

wi szeptem, z  porozumiewawczym 

błyskiem oczu, z palcem na ustach. 

A z czytelnikami próbujmy się tak 

| porozumieć. 

| Eksposz ministra Zaleskiego. 

Było doskonałe. To przedewszyst- 

_ kiem można i należy o niem  powie- 

dzieć. Minister nie dawał całości na- 
szej polityki, nie mówił o wszystkich 

krajach, lecz omawiał trzy najważniej- 

sze kwestje: problem litewski, problem 

niemiecki, notę Litwinowa. W  prze- 

mówieniu o sprawie litewskiej mini- 

ster podkreślił niechęć Litwy do wy- 

| pełniania zleceń Ligi, stwierdził, . że 

dzisiaj to już jest spór nie pomiędzy 

. Polską a państwem litewskim, ale 

: pomiędzy Radą Ligi a Litwą, wresz- 
cie powiedział, że rozumie, iż z po- 

wodu przewlekłości tej sprawy sły- 

chać w Polsce głosy zniecierpliwienia. 

Przy omawianiu “problemu  nie- 

mieckiego minister Zaleski wystąpił z 

całą zimną krwią, z całą flegmą dy 

piomaty, który niczem nie da się wy- 

prowadzić z równowagi. Ta _ zimna 

krew stanowi cechę naszego ministra. 

Mówił, że opinja niemiecka jest uspo- 

sobiona niechętnie wobec Polski, . że 

on, polski minister spraw zagranicz- 

nych, widzi nawet genezę psychiczną 

tej niechęci. Tkwi ona w przegranel 

wojnie. Minister zaprzeczył temu, ja 
kobyśmy chcieli utrudniać franko-nie- 
mieckie zbliżenie. Przeciwnie, l tutaj 

minister powiedział zdanie, które 

, kilkakrotnie wypisywaliśmy na czele 

maszych artykułów. Aljans ,z Polską 

umożliwia Fraacji zbliżenie zsię poko- 

jowe do Niemiec. Minister stwierdzał 

i akcentował nienawiść opinji nie. 
mieckiej skierowaną do nas. Niemiec- 

kie iluzje о możliwości odebiania 

nam dzielnic drogą pokojową, ale 

jednocześnie zachował się wobec Nie- 

miec rycersko. Znalazł nawet wyrazy 

uznania dla wytrwałości, z którą na- 

ród niemiecki prowadził wojnę. 

O nocie Litwinowa mówił minister 

najkrócej, wyrażał zasadniczo zgodę 

i nadzieję, że się rychło spełnią się 

te zastrzenia, które w naszej nocie 

stawiliśmy Sowietom. Dotyczy to ra” 

tytikacji paktu Kelloga przez inne 
państwa. Ta powciągliwość ministra 

zdziwiła nas. Zaczęliśmy szukać jej 

przyczyny. Oto, Ęco nam przyszło 
na myśl: propozycja Sowietów, adre- 

sowana do nas, celowała w opinię 

amerykańską, było to tak widoczne, 

że Ameryka stała się prawdopodob- 
nie zainteresowaną w dalszym  prze- 

biegu tej sprawy. Kto wie, czy pol- 

skie ociąganie się nie kryje w sobie 

amerykańskiej rekuzy na sowieckie 

4 wdzięczenie się. 

Scena nie urojona, lecz rzeczy” 
wista. 

Podczas, gdy komisja spraw za- 
granicznych słuchała expose ministra 

Zaleskiego na komisji budżetowej, za 

-/ szła pierwszorzędnego znaczenia sce- 

na. Oto Ministerstwo Spraw Wojsko- 
wych nie było na komisji reprezento- 

| wane; zwykle na taką komisję przy- 
chodzi minister resortu, którego bud- 
żet jest omawiany. Tutaj nie przyszedł 
nikt. Minister Spraw Wojskowych, 
Marszałek Piłsudski, uznał bowiem na 

a.podstawie słusznego doświadczenia, 
że nie sposób jest uchronić mundur 
oficerski od obrażania podczas dy- 

skusji, prowadzonej przez posłów, a 
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Rada Naczelna „Piasf*. 
W ciągu ostatnich dwóch dni odbywały 

s'ę w Warszawie obrady Rady Naczelnej 
P.S.L. „Piast*. W pierwszym dniu pos Wi- 
tos wraz z całem prezydjum Rady złożył 
swą rezygnację, której jednak zebrani nie 
przyjęli. Następnie odbyła się dyskusja po- 
lityczna, w której na plan pierwszy wysu- 
nęło się pewne rozbicie obozu Р. 5. L. 
„Pjast* ma dwie grupy: jedna, która jest zą 
taktyką umiarkowaną s'ronnictwa i druga 
nawołująca do bezwzględnej opozycji wo- 
bec rządu. Grupa opozycyjna opiera się 
przeważnie na posłach z Małopolski wschod- 
niej, umiarkowana zaś na posłąch z Wiel- 
kopolski. 

Na tem tle w kuluarach sejmowych 
kursowały pogłoski o możliwości rozłamu 
w „Piascie“. 

Sprawa usfąpiecnia prezesa Bu- 
kowizckiego. 

Dowiadujemy się, że wniesiono przed 
tygodniem przez prezesa prokuratorji ge- 
feralnej, p. St. Bukowieckiego prcśba o 
dymisję nie została dotąd formalnie roz- 
patrzona. Według jednak wszelkiego praw- 
dopodobieństwą dymisja ta nie będzie przy- 

iętą. 

TELESIS NOTE TSS SISS TS 

Jesteśmy upoważnieni do zakomuniko- 
wania że wywiad udzielony przez posła 

Rdułtowskiego Kurjerowi Wileńskiemu' któ- 
ry ukazał się w niedzielnym numerze tego 

pisma, zawiera poważne nieścisłości, zwła- 

szcza w sprawie poglądu posła Rdułtowskie- 
go na sprawę dymisji ministra Meysztowi- 

cza. 

Podkomisja prawnicza. 
WARSZAWA, 15. I. PAT. Podkomisja 

prawnicza sejmu dla sprawy ustroju sądów 
ukończyła swe prace. Dzisiejsze poSiedze* 
nie komisji, któremu przewodniczył pos. 
Pieracki, poświęcone było  usiłowaniom 
uzgodnienia stanowiska podkomisji ze stą- 
nowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości, 
które reprezentował p. minister Car i pro- 
kurator Sądu Najwyższego p. Kuczyński. 
W przeważnej ilości kwestyj udało się 
dojść do wyrównania różnic. _ Natomiast 
sprawy zasadnicze, tyczące się dopuszczal- 
ności oficerów korp. sądowego, urzędni- 
ków  referendarskich M-stwa Spr. oraz 
prokuratorji generalnej na stanowiska kie- 
rownicze w sądownictwie, wreszcie sprawa 
nieusuwalności sędziów, nie zostały uzgod- 
nione jutro projekt przechodzi pod obra- 
dy pełnej komisji prawniczej. 

  

ZA I PRZEGIW. 
Rycerskość. 

Rycerskie wyrazy, rzucone pod adresem 
największego naszego przeciwnika, t. j. Nie- 
miec przez Ministra Zaleskiego, dają mi łat- 
wą broń do ręki w odpowiedzi p. St. Gr. 
z „Epoki'** Pan St. Gr., lojalnie zresztą stwier- 
dzając, że uważa wielkiego księcia Mikołaja 
Mikołajewicza” na naszego wroga, gorszy 
się moją rycerskością,, nazywając ją pate- 
tyczną. Dla niego, p. St. Ur., myśl o wielkim 
księciu kojarzy się zawsze z Demokracją 
Narodową. Na to odpowiem, że rycerskość 
jest cechą charakteru, cechą myślenia, a nie 
cechą jakiegoś interesu. Rycerskość nie mo- 
że być związana z żadnem wyrachowaniem 
nawet politycznem, inaczej nie będzie rycer- 
skością, przynajmniej w tym charakterze 
przyjęło się to pojęcie w naszym języku. 

Komentarze w karykaturze. 
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Muskiewskie „Izwisija““  zamieszczają 
następującą karykaturę, ilustrującą rzekomą 
rozbieżność polityki rumuńskiej od Francji. 

Pod karykaturą mieści się podpis 
— „Dokąd! 
Rumuński dyplomata. — Spieszę do- 

wiedzieć się o swojem ostatecznem zdaniu w 
sprawie noty Litwinowa. 

WILNO, Środa 16 sfycznia 1929 r. 
Redakcja i Administracja uł. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 3. Telefony: redakcji 243, administracji 228, drukarni 262. 

Upłata pocztowa uiszczona ryczałtem. : й 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. - 

MANIFESTACJA CHRZ.-DEM. W KO- 
WNIE. 

KOWNO, 15. 1. PAT. Wczoraj, od g. 
10 rano do 9-tej wieczorem toczyły się 
obrady kongresu partji chrześcijańsko '-de- 
mokratycznej. Brało.w nich ud:iał około 
350 osób. Kongres przeistoczył się w wiel- 

ką manifestację chrześcijańskich 'demokra- 

tów. 

Były minister finansów dr. Karwelis 
wygłosił referat, w którym między innemi 

wyraził nadzieję, že chrześcijańscy demo- 
kraci z czasem doprowadzą gkraj do po- 

nownej demokratyzacji ustroju prawnego, 

Były prezes rady ministrów i minister 
spraw zagranicznych dr. Bistras zajął się 

omówieniem litewskiej polityki Zagranicz- 
nej i wewnętrznej w ciągu ostaótnich dwch 
lat. Między innemi przypomniał, że Litwa 
ze wzgłędów politycznych nawiązała ścisłe 

stosunki z dalekiemi Włochami, jakkolwiek 
żadnych korzyści gospodarczych ani poli- 
tycznych z wyjątkiem orderów związek ten 

dać Litwie nie może. Litwa stara się po- 

zyskać przychylność i protekcję Z. S.S. R. 
ale to się jej nie udało Rosja sowiecka w 
roku 1927 zalecato Litwinom iść na spot- 
kanie Polsce i dojść z nią gdo porozumie- 
nia. Litwa szuka również oparcia w Niem- 
czech, tak samo jeonak bezskutecznie, gdyż 

Nemcy same mają wiele kłopotów. Jeżeli 
chodzi © konflikt litewsko-polski, to z li- 

tewskiego punktu widzenia jest rzeczą Zu- 

pełnie obojętną, czy sprawa ma być pod- 

darą rozpatrzeniu komisji ekspertów, czy 
też komisji tranzyiowo-komunikacyjnej Li- 

gi Narodów. Ustalenie komunikacji bezpo- 
średniej między Litwą a Pojską jest tylko 
kwestją czasu. Traktat hantlowy z  Niem- 
cami zamienia Litwę w kolonię niemiecką. 
Niemiecki Drang nach Osten zyskał wiele 
na tym traktacie. 

Rozpatrując litewską politykę we- 
wnętrzną, Bistras podkreślił  doniostos4 
praworządności dla małego państwa. Pań- 
stwu praworządnemu wszyscy ufają w chwili 
nieszczęścia i może ono znaleźć obrońcówe 
Obecnie panują na Litwie tego rodzaju 
stosunki, że prawie każdy minister wydaje 
ustawy, które często są sprzeczne jedna z 
drugą. Rząd zamyka szkoły chrześcijańskich 
demokratów, tak samo jak to robili ko- 
muniści, oraz zamierza zwęzić wydział 
teologiczny uniwersytetu. W systemie po- 
datkowym panuje zupełny chaos. Sytuacja 
ekonomiczna Litwy staje się coraz trud- 
niejsza, gdyż kupuje ona więcej niż wy- 
twarza. 

Następny mówca docent Paksztas wy- 
głosił również ostre przemówienie opozy= 
cyjne, stwierdzając, że w Litwie wypowie- 
dziana jest wojna całemu narodowi, gdyż 
najmniejsza z partyj politycznych walczy 
ze wszystkiemi innemi. jednakże wśród 
tautininków panuje również niezgoda. Fa- 
ktycznie rządzi zaledwie część z nich. Z 
bardzo ostrą mową wystąpił Kunigas Bun- 
szą. Przypomniał on, że gdy po raz pierw- 
Szy ujrzał flagę litewską w Wilnie, miała 
ona wygląd piękny i dumny. Dziś przez 
okno kongresu widzi tę samą flagę, ale 
wydaje mu się ona wyblakłą i zbrukaną, 

B.msza wzywał do przywrócenią flagi 
litewskiej do dawnej chwały. Kongres 
uchwalił rezolucję, w której oświadcza, że 
Partja chrześcijańsko-demokratyczna nie 
odstąpi od swych zasąd i nadal toczyć bę- 
dzie walkę za demokrację, parlamenta ryzm 
i praworządność. 

Rezolucja naogół nie wiele się różni 
od rezolucji, przyjętej przez kongres ląu- 
dininków. 

BURZLIWE WYBORY DO SO- 
WIETÓW. 

RYGA. 14.1. Na całem terytorjum 

Z. S. R. R. rozpoczęły się wybory 

do sowietów. Udział uprawnionych 

do głosowania dochodzi do 80 proc. 

ale na prowincji procent głosujących 

PRZEDSTAWICIELSTWA : - 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Laszuk 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch 
HORODZIE] — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
TWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność 
uxDA — uł. Suwalska 13, S. Matecki. 

NIEŚWIEŻ — ui. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiege. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolrej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch'. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. i 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na str. 2-eį i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 „groszy. Komunikaty 
oraz nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 

i żej. Zagraniczne 50 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Rotytikacja paktu Kellogn 
WASZYNGTON, 15-1. PAT. SENAT RATYFIKOWAŁ PAKT KELLO- 

GA. 

  

Inayater-Uilah władcą Afganisfanu. 
WIEDEŃ, 15.1. PAT. Prasa donosi z Londynu: Do urzędu 

spraw zagranicznych,nadeszła wiadomość, według której Ama- 

nullah przybył samolotem do Kandabara. Królowa znajduje się 

razem Z nim. Brat jego Inayater- Uilah, który wstąpił na tron, 

jest o 4 lata starszy od Amanullaha i liczy obecrie 41 rok. Po- 
nieważ jest on gorliwym mahometaninem, wychowywał się w 

Afganistanie I pozostaje pod silnym wpływem kleru mahome- 

tańskiego, nie jest więc prawdopodobnem, by utrzymał niepo- 

pularne reformy swego brata. Stosunek nowego króla Afgani- 

stanu do Anglji ma być przychylny. a 

Groźna choroba marszałka Focha 
PARYŻ, 15-I1. PAT. W stanie zdrowia marszałka Focha nie zaszła ża- 

dna zmiana. Jak donoszą pisma marsz. Foch był cierpiący od kilku dni, nie 
chciał jednak poddać się chorobie. W niedzielę dostał bolesnej duszności, 
która zmusiła go do położenia się do łóżka. 

Parker Gilhert podaje się do dymisji. 
NOWY YORK, 15.l. PAT. „New York Herald“ i „Trybune“ podają, 

že agent reparacyjny Parker Gilbert, który od 4 lat kontrolował wypełnie- 
nie planu Dawesa, ma zamiar podać się do dymisji niezwłocznie po zło- 
żeniu posiadanych aktów w ręce komitetu rzeczoznawców dla spraw od- 
szkodowań. „World* dowiaduje się, że Lamonte, członek grupy banków 
Morgana, został wyznaczony jako ewentualny zastępca Pierponta Morgana 
w komitecie rzeczoznawców do spraw odszkodowań. 

Rokowania ' polsko-niemieckie 
BERLIN, 15-I. PAT. Jak donosi „Germania“, przewodniczący delega- 

cj niemieckiej do rokowań handlowych z Polską minister Hermes w wywia- 
dzie, udzielonym przed wyjazdem do Warszawy tamtejszym koresponden- 
tem prasy niemieckiej, stwierdził pewien postęp, zaznaczający się w ostat- 
nim etapie rokowań polsko-niemieckich, a polegający — zdaniem jego — 
na tem, że rokowania toczą się obecnie w atmosierze spokojnej i rzeczowej. ‹ я 

DB mil. lifrów alkoholu w „suchej” Finlandji.' 
HELSINGFORS, 15-1. PAT. Według sprawozdania władz celnych skonfi- 

kowa no w ciągu roku ubiegłego około miljona litrów alkoholu N: podstawie 
przeprowadzonych obliczeń szmuglerom udało się już przemycć koło 10 milj, 
jirów spirytusu, nie licząc konjaku. Przed wprowadzeniem prombicji Fiulandja 
Spożywała do 4 miijowów litrów aikoholu rocznie. 

Parowiec rozpadł się na dwie części — 
GDAŃSK, 15-1. PAT. Ansielski parowiec „Baltara*, kursujący, na linji 

Ggańsk Kłajpeda Libauwa i Gdańsk—Londyn, który w piątek ubiegłego tygo- 
dania najechał z powodu mgły na mieliznę wpobliżu ujścia Wisły, rozpadł się 
teraz na daie części. Załogę, złożoną z 48 ludzi i 44 pasażerów przewieziono 
do Gdańska poprzednio przy pomocy holowników, nadesłanych z portu gdań- 

Tr. giczna podróż fufholistów 
MADRYT, 15. 1. PAT. Donoszą z Vivero: Autobus, wiozący futbalistów wpadł 

do wąwozu. Dwaj jadący ponieśli śmierć, 15 jest ciężko rannych. 

Wielki pożar w Łodzi 

skiego. 

ŁÓDŹ, 15. 1. PAT. Wczoraj wieczorem w składach surowców włókienniczych 
firmy Prószynowski wybuchł pożar, który udało się zlokalizować. Jednakże spło ęły 
całe zapasy surowca wraz z budynkiem. Straty wynoszą przeszło 200 tysięcy złotych. 

OBRADY KOMISJI BUDŻETOWEJ. 
BUDŻET MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH — OŚWIADCZENIE 

REFERENTA W SPRAWIE NIEOBEC NOŚCI PRZERSTAWIiCIELI M. SPR. 
WOJSKOWYCH — GŁOSOWANIE. 

WARSZAWA, 15-1. PAT. Na dzisiej- 
szem posiedzeniu sejmowej komisji budże- 
towej sprawozdawca budżetu Ministerstwa 
Spraw Wojskowych pos. Kościałkowski zło- 
żył następujące oświadczenie: 

„Marszałek Piłsudski, minister spraw 

wojskowych, udzielił mi, jako reierentowi, 

wszystkich potrzebnych danych, dotyczą- 

cych mego reieratu. Jednocześnie polecił mi, 
aby Ministerstwo Spraw Wojskowych i 
wszystkie jego służby Oraz departamenty 
jaknajszczegółowiej po mnie O 
swoich zamierzeniach i pracach. Pan Mar- 
szałek Piłsudski wyjaśnił mi jednocześnie, że 
jeżeli sam nie będzie na komisji budżetowej 

i jeżeli nie przyśle swych przedstawicieli, to 
tylko dlatego, że obawia się, iż na posie- 

dzeniu komisji mogłyby zajść przykre incy- 
denty obraźliwego ustosunkowania się do 

oficera, jako takiego i nie chcąc wywoływać 
konfliktu przez ostre reagowania, tak, jak 

tego honor oficera wymagałby, nie chce być 

osobiście, jak również przysłać swych przed- 

З рг:е\‹ггзс:а 0 oc =. med stawicieli na komisję”. 
miejscowości donoszą o wybrykach, W sprawie powyższej rozwinęła | się 

dokonanych przez tłumy oby- ożywiaca „dyskieja, = waż kas głos 
> $ = jwiciele wsz, , = 

wateli pozbawionych praw wybor- prezentowanych w komisji W konkluzji 

czych. Liczba ich wynosi około przyetploso do glosowania nad zgłoszone- 
sqz * $. |OSKAMi. 

4 milionów.  Szczególniej burzliwy mi "Przewodniczący pos. Byrka poddał pod 

przebieg mają wybory na Ukrainie, głosowanie wniosek pos. zetwertyńskiego 

gdzie w kilku miejscowościach wło- 

ścianie zdemolowali lokale wyborcze 
i uniemożliwili oddawanie głosów. 

o odroczenie posiedzenia komisji budżeto- 

z powoda: nieobecności zastępców mi- ej, tę 

nisi spraw ka as w 

upadł, gdyż głosowało za nim ty - 

sów Przystąpiono do głosowania nad 

wnioskiem pos. Wożnickiego. _ Wywiązała 
się dyskusja, co do rozdzielenia tego wnio- 
sku na części. Podzielono go i zmodyfikowa- 
no w ostatecznem brzmieniu jak następuje: 
„Część I) Komisja stwierdza, że obrady ko- 
misji nie dały nigdy powodów do zatwier- 
dzenia, jakoby w czasie jej rozpraw nastą- 
piła jakakolwiek obraza armji*'. Ta część 
wniosku została przyjęta 12 gł. przeciwko 
11. Druga część wniosku: „Komisja nie 
przyjmuje do wiadomości  zakomunikowa- 
nych przez reierenta pos. Kościałkowskiego 
motywów nieobecności zastępców ministra 
spraw wojskowych”. Ta część wniosku prze- 
szła 13 głosami przeciwko 8. Trzecia część 
wniesku: „Komisja w interesie obrony pań- 
stwa przystępuje do obrad nad budżetem 
Ministerstwa Spraw Wojskowych. Głosowa- 
nie nad tą częścią wniosku znowu podzielo- 
no, mianowicie naprzód głosowano nad tek- 
stem: „IKomisja przystępuje do obrad nad 
budżetem Ministerstwa spraw wojskowych”, 
który przyjęto, osobno zaś głosowano -nad 
słowami: „W interesie obrony państwa”. 
Słowa te również uchwalono 14 głosami. 

Następnie przewodniczący zarządził 
przerwę 10 min. — Po przerwie przewodn. 
pos. Byrka omówił jeszcze sprawę wniosku 
o zmianę regulaminu sejmu w przedmiocie 
zgłaszania wniosków budżetowych. Pos. Ho- 
łyński postawił wniosek o ponowny wybór 
podkomisji dla zbadania sprawy dostaw pod- 
kładów drzewnych dla Ministerstwa Komuni- 
kacji. Na wybór podkomisji zgodzono się. 
0 tem posiedzenie odroczono do jutra godz. 

m. 30. 

  

nie chcąc swych oficerów narażać.Chłopskiego, aż się rzucił i zaczął jest jednym z bohaterów jednej z 

nie przysłał nikogo. 
Wydarzenie to ma ogromne zna- 

czenie i tak zostało przez komisję 

zrozumiane, jak wydarzenie pierwszo- 

rzędne. Cien. Roja, obecny poseł i 
członek najradykalniejszego i mniej 

inteligentnego ze stronnictw lewicy 

włościańskiej, mianowicie Stronnictwa 

mówić w odpowiedzi na honor oficer- 

ski o honorze Sejmu, wreszcie zawo- 

łał: „Niech będzie lepiej dyktatura, niż 

półdyktatura". Należy ten okrzyk 

powitać z uznaniem. Wyraził on mi- 

mowoli, podświadomie, że okres przej 
Ściowej dyktatury dla oktrojowania 

konstytucji jest niezbędny. Gen. Roja 

с- 

wiešci Kaden-Bandrowskiego. Juž tam 

występuje jako wódz lewicy. Teraz 

wygląda jak nieboszczyk. Twarz ma 

zupełnie żółtą. Rękę w szarej ręka- 

wiczce. Trochę fantazji, a można go 
wziąć za ducha Sicińskiego, chodzące- 

go między nami. 
Nieprzysłanie oficerów jest dla 

mnie posunięciem zupełnie wyraźnem. 

Stwierdza ono, że obrady Sejmu nie 

są tak prowadzone, aby mogły zado- 

wolnić normalne wymagania rządu. 

Ostatnia taktyka premjera Bartla wzbu 
dziła wśród naszych obrońców parla- 

mentarnej anarchji przesadne nadzie- 

je. Niektórzy gotowi byli tworzyć 

większość sejmową dla współpracy 

z rządem, a z lewicy sejmowej pos; - 

pały się odpowiednie deklaracje goto- 

wości. Dla nas, zwolenników możii- 

wie prędkiego oktrojowania konsty- 

tucji, a także dla nas konserwatystów, 

wytworzenie takiego centrolewu bylo 

nieprzyjemne, chociaż zdawaliśmy so- 

bie sprawę, że jest zupełnie niereal- 

ne. Dobrze więc, że sytuacja została 

wyjaśniona i to tak wyjaśniona, że 

jedna ze zwrotek popularnej piosenki 

„My pierwsza Brygada" wydała się 

zwrócona do Sejmu i partyj sejmo- 
wych. 

W jednej z powieści Conan Doyla, 

twórcy Szerloka Cholmesa, jakiś An- 

glik znieważa bóstwo indyjskie. Za to 

miała spaść na niego zemsta. Nieszczę- 

śliwy Anglik żył dość długo, lecz 

dzwonek  astralny co kwadrans mu 

przypominał, że zemsta go dosięgnie. 

Conan Doyle bardzo realnie opisuje 

ten dzwonek. Mówi, że był to dźwięk 

jakby dzwonka od roweru. W życiu 

naszego Sejmu jest jakby taki dzwonek 

astralny. Od czasu do czasu dzwoni 

on: oktrojowanie, oktrojowanie, oktro- 

jowanie. Wtedy Sejm bardzo się gnie- 

wa. Scena na komisji budżetowej by- 

ła takim dzwonkiem astralnym. 

Począfek dehaiy konstyfucyjnej 
na plenum. 

Na porządku dziennym plenarne- 

go zebrania Sejmu wniesiony został 

wniosek B. B. o przystąpienie do re- 

wizji konstytucji, uzupełniony odpo- 

wiednio dodanemi artykułami regula- 

minu. Wnioski te, według życzenia 

większości komisji, zawierają  posta- 

nowienie, że wniosek konstytucyjny 

musi mieć 111 podpisów. W ten spo- 

sób ze wszystkich stronnictw tylko 

BB mogłoby znieść konstytucję. Stron- 

nictwa lewicowe tą drogą chciały się 

uchylić od odpowiedzialności za przy* 

szłą konstytucję i chciały BB zmusić 

do przedstawienia . jednolitego pro- 
jektu. 

Ale jest także wniosek  mniejszo- 

šci komisji, który zgodnie z literą 

konstytucji 17 marca, zgodnie z jej 

125 artykułem, przewiduje, iż wniosek 

O rewizję konstytucji może być pod 

pisany tylko przez 15 posłów. Ten 

wniosek ma szanse przejścia. O ile 

wiemy będzie za nim "głosować BB, 

endecja, Piast i chadecja—t. j. zespół. 

który, jak to praktyka wskazuje, 

dość często przy głosowaniach odno- 

si zwycięstwo. 
Debata absolutnie nie dała nic cie- 

kawego. Różni Bagińscy, Dąbscy mó- 

wili o „ludzie pracującym”. Poseł Li- 

berman przynajmniej jako mówca jest 

dobry. Prof. Winiarski mówił o prawo- 

rządności. Debaty nad wnioskiem kon- 

stytucyjnym przerwano. Będą się nadal 

wylewać wiadra poselskiej elokwencji. 

Akademia wileńska w Reducie. 
W niedzielę w Wilnie byliśmy tro- 

chę zaskoczeni. Związek Wsi i Miast 

nie jest całem B. B. lecz tylko jedną 

z jego części, powiedzmy wyraźnie, 

lewicą tego bloku pod względem so- 

cjalnym i konstytucyjnym. Wchodzą 

tam ludzie niewątpliwie bardzo godni 

jak Marjan Kościałkowski, Zdzisław 

Lechnicki, prof. Makowski. Ale dotych- 

czas zgodnie z lojalnym stwierdzeniem 

ministra Składkowskiego, rząd ujaw- 

niał swe sympatje do B.B., to jednak 

do B. B. jako do całości, a nie do po- 

jedyńczych grup składowych i to ta- 

kich, które odrębność swą zawdzięcza- 

ją wyłącznie własnej decyzji. Tymcza- 

sem ta akademja w Wilnie z takim tu- 

petem była przygotowywana jakby 

miała reprezentować nietylko Związek 

Miast i Wsi, lecz całe B. B. Zaproszo- 

no administrację, zaproszono wojewo- 

dę i podwojewodziego. 

W Warszawie stwierdziłem, że na- 

sze wątpliwości aż nadto były uspra- 

wiedliwione. B. B. ma stanowić obóz 

organizacyjnie jednolity. W intencjach 

prawdziwych kierowników tego obo- 

zu leży możliwie częste i wyraźne pod- 

kreślanie solidarności całego obozu. 

Te separatystyczne wystąpienia, zwła- 

szczą ureklamione na wielką skalę nie 

wchodzą w linję taktyki organizacyj- 

nej B. B. Akademję wileńską trzeba 

uważać na incydent przejściowy. Cat.
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WARSZAWA, 15-I. PAT. Expose 
ininistra spraw zagranicznych p. Zale- 
skiego, wygłoszone na posiedzeniu ko- 
misji spraw zagranicznych Sejmu dnia 
15 stycznia b. r. 

Sądzę, że nie wezmą mnie panowie 
za złe, że tym razem odstąpię od u- 
święconego zwyczajem schematu ex- 
pose ministra spraw zagranicznych i 
że zamiast pobieżnego przeglądu poli- 
tyki polskiej w stosunku do wszyst- 
kich niemal państw obcych, ograniczę 
się do bardziej obszernego i bardziej 
szczegółowego przedstawienia panom 
kilku problematów naszej polityki za- 
granicznej, które w ostatnich czasach 
wysunęły się na czoło innych. Uczynię 
to ze względu przedewszystkiem na 
to, że ani ogólna sytuacja międzynaro- 
dowa, ani nasza polityka od ostatniego 
expose, jakie zaledwie kilka miesięcy 
temu miałem zaszczyt przedstawić 
Wysokiej Komisji, nie uległy zasadni- 
czym zmianom, oczywiście nie wyklu- 
cza to dyskusji nad. innemi tematami, 
które panowie będziecie następnie 
uważali za właściwe poruszyć. 

POLSKA A LITWA . 

Pozwolą panowie, że zacznę od 
Litwy. Rok zgórą już minął od cza- 
su, kiedy zostaliśmy oskarżeni przez 
rząd litewski przed wysokim trybuna- 
łem Rady Ligi Narodów, na podstawie 
art. 11 paktu, nietylko o prześladowa- 
nie mniejszości litewskiej w Polsce, 
łecz też o przygotowywanie zamachu 
na całość i niepodległość Litwy. 

Przypominają sobie panowie, że 
powodem do pierwszej części oskarże- 
nia był fakt aresztowania kilkunastu 
Litwinów w Polsce za ich antypań- 
stwową działalność, oraz zamknięcie 

kilkunastu szkół litewskich, ponieważ 
nie odpowiadały one warunkom peda- 
gogicznym, stawianym wszystkim szko 
łom. Powodu do oskarżenia nas o przy- 
gotowanie zamachu na niepodległość, 
ani Rada Ligi Narodów, ani my, po- 

mimo: skrupulatnych poszukiwań odna- 
leźć nie zdołaliśmy. Argumenty rządu 
p. Woldemarasa w tej materji sprowa- 
dzały się do kilku plotek prasowych. 
w. Odpowiedzi na skargę litewską na 
grudniowej sesji 1927 r. zaproponowa- 
liśmy Radzie Ligi skierowanie oskar- 
żenia o naruszenie przez nas zobowią- 
zań mniejszościowych na drogę zwy- 
kłej ligowej procedury mniejszościo- 
wej. Ponadto, opierając się na tym sa- 
mym artykule 11 paktu, którego nadu- 
żył p. Woldemaras dla oparcia na nim 
swej skargi, zwróciliśmy uwagę Rady 
na niebezpieczeństwo, jakie dla spoko- 
ju płynąć mogłe z ogłoszonego przez 
rżąd litewski stanu wojny między Lit- 
wą a Polską. 

Rezolucja Rady, owa słynna rezo- 
lucja z dn. 10 grudnia 1927 r., dała 
nam całkowitą satysfakcję. Rezolucja 
ta 1) odesłała skargę mniejszościawą 
na drogę zwykłej procedury, 2) zmu- 

siła Litwę do wyrzeczenia się stanu 

wojny, 3) stwierdziła, że Polska zobo- 

wiązuje się szanować całość i niepod- 
ległość Litwy, co do czego zresztą ża- 
dnych wątpliwości nie mogło być i nie 
było wśród Rady Ligi. I wreszcie, co 
najważniejsze , Rada poszła dalej i 
zaleciła obu stronom wszczęcie najry- 

chlej rokowań celem nawiązania mię- 
dzy obu państwami stosunków, jakie 
powinny egzystować między dwoma 
państwami, członkami Ligi Narodów. 

W tej ostatniej stypulacji leżał i le- 
ży punkt ciężkości naszych pertrakta- 
cyj z Litwą. Rada nałożyła na oba pań- 
stwa obowiązek nietylko ' rychłego 
wszczęcia rokowań, lecz też wyraźny 
obowiązek doprowadzenia ich do ро- 
myślnego wyniku, to jest do nawiąza- 
nia wzajemnych normalnych  stosun- 
ków. Tak ja przynajmniej rozumiałem 
i rozumiem tę rezolucję. Tak ją rozu- 
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JESZCZE O FOTOGRAFII 
„Kto mało widzi, widzi zawsze. mniej, 
Kto źle słyszy, słyszy jeszcze w dodatku* 

(Fr. Nietzsche). 

Pisząc krótkie sprawozdanie o salo- 
nie fotograficznym (Sławo 19. 12) — 

nie spodziewałem się, iż to sprawo- 

zdanie, pisane zresztą „„w tonie b. ży- 
czliwym dla fotografji*, jak to zazna- 

czył jeden z moich oponentów — wy- 

woła tak długi i tak demonstracyj- 
no - zaczepny artykuł p. Bułhaka (Kur 

rjer Wileń. 30. 12.). Nazywam artykuł 

ten zaczepnym albowiem p. Bułhak ani 

jednem słowem, ani jednym argumen- 
tem nie obala mojego poglądu, mojej te 

zy, iż fotografja nie należy, nie może 

należeć do rzędu sztuk plastycznych. 
Natomiast cały swój temperament wy- 

ładowuje na dobieraniu słów, słówek i 

kalamburów mających na cełu zmiaż- 
dżenie mej fachowości w dziedzinie fo- 
tografji, lecz które nie oparte na żad- 
nych głębszych podstawach, tylko na 
gołosłownych  twierdzeniach — chy- 
biają celu. 

Nie wiem jaka akademja, lub wyż- 
sza uczelnia nadała p. Bułhakowi ty- 
tuł artysty. Nie protestuje zresztą nikt 
przeciw używaniu tego tytułu, a ile to 
nie zakłóca spokoju publicznego, a ko- 

muś dodaje wagi w jego reklamie co- 

dziennej. Lecz mamy prawo wymagać 
aby taki artystya jeżeli zabiera głos 
publicznie, to nie tylko dla wyładowa- 
nie swego problematycznego dowcipu, 
lecz także dla wyświetlenia rzekomego 
niezrozumienia i niedoceniania przez 
ogół tej sztuki, którą reprezentuje. Pan 
Bułhak natomiast ima się całkiem in- 

miał sprawozdawca Rady p. Belaerts 
von Blockland, ca podkreślił, wyjaśnia- 
jąc ją jeszcze, przy wrześniowym ra- 
porcie. Tak też rezolucję tę pojmowała 
Rada, aprobując powyższy raport. Nie 
tak jednak widocznie pojmował i poj- 
muje ją rząd litewski. Nietylko nie 
śpieszył on do wszczęcia rokowań, 
które mogły rozpocząć się w styczniu 
— rozpoczęły się formalnie w począt- 
ku kwietnia, a faktycznie znacznie póź- 
niej, — lecz po ich rozpuczęciu czynił, 
£o mógł, aby przewlec i aby jaknajda- 
lej odsunąć ten dzień, w którym przed- 
stawiciele Polski i Litwy mogliby się 
zjawić przed Radą i powiedzieć jej: 
„Wykonaliśmy wasze zalecenie — po- 
między Polską a Litwą istnieje ta 
bonne entante, od której zależy 
pokój powszechny i o której mówi pakt 
Ligi Narodow.“ 

PO ROKU ROKOWAŃ. 

Nie będę panom opisywał tych spo- 
sobów i metod, któremi posługuje się 
p. Wołdemaras celem niedopuszczenia 
do wykonania przyjętej przezeń uro- 
czyście rezolucji Rady Ligi. Ciekawych 
odsyłam do ogłoszonych przez nas 
trzech tomów, zawierających  doku- 
menty, dotyczące naszych rokowań. 
Zapewniam panów, że jest to lektura 
naogół bardzo zajmująca, choć miej- 
scami mocno monotonna. W każdym 
razie nie może ulegać wątpliwości, że 
jeśli chodzi o formalne wyniki roko- 
wań polsko-litewskich, to są one dzi- 
siaj niemał żadne. 

CIERPLIWOŚĆ, WYTRWAŁOŚĆ, 
KONSEKWENCJA. 

Dość dalecy jeszcze jesteśmy od 
zawarcia takich umów, jak umowa 
konsularna, o obywatelstwie, o osied- 
leniu, handlowa i t. p. Nie dziwiłbym 
się, gdyby ktoś z panów w ciągu dy- 
Skusji nad mojem expose, wyraził 
wątpliwość co do słuszności polityki 
rządu w stosunku do Litwy, tak jak 
nie dziwie się dochodzącym mnie ze 
wszystkich stron głosom niecierpli- 
wej krytyki. Nie dziwię się tym gło- 
som po pierwsze dlatego, że niecierp- 
liwość jest cechą ludzką nader sze- 
roko iozpowszechnioną a po drugie 
dlatego, że ci zniecierpliwieni krytycy 
nie mają możnoścj objęcia całokształ- 
tu naszej polityki litewskiej w związ- 
ku z resztą naszej polityki zagranicz- 
nej, a przez to sami nie są w stanie 
zdać sobie Ściśle sprawę tak z ujem- 
nych, jak i z dodatnich stron naszej 
polityki wobec Litwy. Nasza metoda 
postępowania w stosunku do Litwy 
ma za podstawę ciepliwość, wytrwa- 
łość i konsekwencję. 

DALSZY ROZWÓJ SPRAWY POL- 
SKO-LITEWSKIEJ. 

Co się tyczy dalszego rozwoju 
sprawy polsko-litewskiej, to nie ba- 
wiąc się w proroctwa, jedno tylko 
mogę panom powiedzieć: Wsze.kie- 
mi możliwemi, pokojowemi dro 
gami dążyć będziemy do rychł-j 
realizacji zalecenia Rady Ligi z 
10 gruonia 927 r., tj. do nawią- 
zania normalnych, dobrych są- 
siedzkich stosunków z Litwą. 
Będziemy starali się doprowadzić do 
pozytywnych rezultatów, zapowiedzia- 
ne w Królewcu rokowania handlowe, 
będziemy usiłowali przy pomocy ko- 
misyj doradczej, technicznej dla spraw 
komunikacji i tranzytu, nawiązać ze- 
rwaną od 10 łat komunikację między 
ziemiami polskiemi i litewskiemi. Miej- 
my rozsądną nadzieję, że wysiłki na- 
sze nie okażą się bezpłodnemi. Mamy 
nadzieję, że Rada Ligi Narodów, ro: 
zumiejąc, że spór polsko-litewski na 
terenie Ligi stał się już dziś właści- 
wie sporem między Radą a Litwą, 

  

nej metody: swe nieuzasadnione pre- 
tensje, wygórowane aspiracje i nieraz 
przecenianie wartości fotografji — opie 
ra na Zachodzie, ttomaczy Zachodem, 
powołuje się ciągle na Zachód. Na- 
przykład mówi on: „zagadnienie, czy 
fotografika jest sztuką w znaczeniu 
twórczości osobistej, przebrzmiało już 
na Zachodzie całkowicie i, rozstrzygnię 
te twierdząco, (!) zakończyło się wpro 
wadzeniem obrazów fotograficznych 
do zbiorów, muzeów, galeryj, wystaw 
i wydawnictw  artystycznych*. Nie 
wiem na jakim Zachodzie brzmiało, 
przebrzmiało i rozstrzygnięto twierdzą- 
co, aby fotografje wprowadzić do tych 
przybytków gdzie sztuka plastyczna do 
tychczas tylko miała miejsce. Spędzi- 
łem 2 lata w Paryżu — chyba cen- 
trum Zachodu, nie opuściłem, czy też 
starałem się nie opuścić żadnego salo- 
nu dorocznego, ani wystaw imiennych 
jak też wystaw sztuki rozmaitych 
państw obcych — systematycznie w 
Paryżu urządzanych; skrzętnie i z naj- 
większym pietyzmem zwiedzałem mu- 
zea, galerje, i wszystkie dostępne zbio- 
ry prywatne — lecz nigdzie ani razu 
na żadnej z wystaw nie spotykałem fo- 
tografij, umieszczonych obok obrazów 
lub rzeźb, jako eksponaty równoważne, 
równorzędne. Owszem, fotografij tam 
przewija się mnóstwo, lecz sprzeda- 
wane w kasie, lub też w specjalnych 
kioskach, jako reprodukcje eksponatów 
znajdujących się na wystawie, jeżeli 
zaś na sali wystawowej spotykały się 
fotografje, to tylko jako podobizna tego 
eksponatu, który z jakichkolwiek 
wzgłędów, czy przyczyn na sali umie- 
szczony być nie mógł w oryginale. 

Mówię o Paryżu w roku 1924 - 25; 

SŁOo w e 

dopomoże nam skutecznie w naszych 
wysiłkach. Spodziewam się też, że na 
ród litewski zrozumie, że opór jego 
rządu przeciwko nawiązaniu normal- 
nych stosunków, jakie winny łączyć 
dwa państwa należące do Ligi, jest 
nietylko niezgodny z paktem Ligi i 
rezolucją Rady z 10 grudnia nie- 
tylko narusza interesy państw 
trzecich, lecz również przynosi znacz- 
ne szkody moralne i materjalne pań- 
stwu litewskiemu. Dlatego też spo- 
kojnie i pogodnie patrzę na przyszłość 
stosunków polsko-litewskich, cierpli- 
wie i wytrwale postepując raz Obraną 
i w mojem przekonaniu jedynie słusz- 
ną drogą. Nie zrażając się przeszko- 
dami, które na tej drodze spotykamy, 
niewątpliwie dojdziemy do celu, który 
sobie wytknęliśmy, do celu, którym 
jest przyjazne sąsiedzkie współżycie 
Polski z Litwą. 3 

STOSUNKI POLSKI Z NIEMCAMI. 

Przejdę teraz do innego zagadnie- 
nia, lub raczej do kompleksu zagad- 
nień, które znajdują się obecnie na 
czołowem miejscu naszej polityki za- 
granicznej. Nieraz miałem już moż: 
ność przedstawić panom nasze zasad- 
nicze trwałe tendencje do  zaciešnie- 
nia sąsiedzkich stosunków, do zbliże- 
nia i kolaboracji na międzynarodo- 
wym terenie z Niemcami. Praca nad 
zbliżeniem idzie nad wyraz powoli i 
spotyka na swej drodze poważne 
przeszkody. 

Sądzę, że jest naszym obowiąz- 
kiem się zastanowić, jakie są powody 
takiego stanu rzeczy. Powody tego 
Są wielorakie. W pierwszym rzędzie 
przyczynia się do tego stanu rzeczy 
szeroko w Niemczech rozpowszech: 
niona propaganda na rzecz rewizji 
wschodnich granic Rzeszy. Propagan- 
da ta niestety opiera się nietylko na 
jednostkach i organizacjach prywat- 
nych. Nie może ulegać najmniejszej 
wątpliwości, że propaganda ta, wy- 
raźnie niezgodna z literą i duchem 
paktu Ligi Narodów, nietylko jest 
poważną przeszkodą do pożądanego 
przez nas zbliżenia między Niemcami 
a Polską, lecz też przeszkodą do 
ogólnej stabilizacji stosunków w Eu- 
ropie. Stwarza ona w opiaji niemiec- 
kiej szkodliwą izolację możliwości 
pokojowej rewizji granic, iluzję, która 
jednak w pewnych warunkach może 
spowodować poważne komplikacje 
międzynarodowe, wbrew nawet życze- 
niom i nadziei jej twórców. 

Mam przecież nadzieję, opartą na 
cechującej naród niemiecki trzeźwości 
i realizmie oraz na niewątpliwie szcze- 
rze pokojowych tendencjach obecne- 
go rządu Rzeszy, że propaganda rewi- 
zjonistyczna nietylko będzie rosnąć, 
lecz przeciwnie stopniowo zmniejszać 
się będzie. Sądzę, że juź dziś . wielu 
poważnych polityków niemieckich jest 
przekonanych, že rewizjonistyczna te- 
za niemiecka jest absolutnie niemożli- 
wa do przeprowadzenia przed jakim- 
kolwiek trybunałem międzynarodowym 
i że rzekome argumenty, któreby na 
rzecz tej tezy przytoczyć można, nie 
wytrzymują nawet dość powierzchow- 
nej krytyki i że — co najważniejsze — 
epoka kurczenia się terytoriów,  za- 
mieszkałych przez narody słowiańskie, 
zakończyła się bezpowrotnie. 

ZAGADNIENIE MNIEJĮSZOšSCIOWE. 

Drugą poważną przyczyną, która 
sprawia, że stosunki polsko-niemiec- 
kie nie układają się tak, jakbyśmy 
pragnęli, jest zagadnienie  mniejszo- 
ściowe. Opinja publiczna w Niemczech 
jest źle, niedostatecznie informowana 
o położeniu mniejszości niemieckiej w 
Polsce. Stąd fantastyczne zgoła nieraz 
poglądy na losy tej mniejszości, stąd 
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mam też kolegów, którzy pózniej wi- 
dzieli Paryż, następnie zwiedzali mu- 
zea, galerje, w Rzymie, Medjolanie, Flo 
rencji, jak również w Berlinie i którzy 
konsta tują to samo, co mówiłem przed 
chwilą. Pierwszy raz w życiu swem 
ujrzałem fotograije potraktowane ró- 
wnoważnie z dziełami sztuki plastycz- 
nej — w Wilnie na wystawie regjo- 
nalnej. Lecz Wilna nie można nazwać 
zachodem, tylko miastem, w którym 
niestety, względy towarzyskie odegry- 
wają nieraz rolę decydującą. Więc też 
niepotrzebnie i p. £t. T. (Słowo) twier- 
dzi że „poza Polską — wystawy foto- 
graficzne są urządzane wespół z in- 
nemi sztukami płastycznemi', tylko 
chyba odwrotnie. 

Nie twierdzę naturalnie stanowczo 
że gdzieś kiedyś zagranicą nie po- 
wtórzył się fakt podobny, jak na wy- 
stawie regjonalnej. Fakty takie jeżeli 
się zdarzają muszą być wyłapywane 
przez „Fotograf Polski* jako reklama 
dla popierania fotografji, lecz nie mo- 
żna brać tego jako regułę, jaka impe- 
ratyw i twierdzenie że Zachód i t.d. 

Jedyne zaś stowarzyszenie artys- 
tów, które chciało wciągnąć fotogra- 
fów jako członków równoważnych 
(mówię o „Rewji*) nie doszło do skut 
ku, prawdopodobnie przez brak wła- 
śnie zdecydowanego programu i kie- 
runku. 

+ * + 

Wszystko to co powiedziałem trak- 
tuję jako wstęp, nieco zadługi, lecz 
wywołany wolą innych. Teraz posta- 
ram się uzasadnić swe poglądy na to- 
fotografję, zastrzegając przytem iż fo- 
tografja dla mnie nie jest całkiem ter- 

Eksposć Ministra Zaleskie$o 
fałszywe wnioski, do których znaczna 
część opinji niemieckiej w sprawach 
mniejszości dochodzi. Z drugiej strony 
opinja ta zdaje się zapominać całkowi- 
cie a tym fakcie, że w granicach Rze- 
szy żyje mniejszość polska, conaj- 
mniej tak liczna, jak mniejszość nie- 
miecka w Polsce i że mniejszości pol- 
skiej pod względem zapewnienia ' jej 
swobodnego rozwoju kulturalnega bez 
porównania gorzej się dzieje, niż mniej 
szości niemieckiej. 

Myślę, proszę Panów, że poważna 
objektywna, wszechstronna dyskusja 
na temat mniejszości na takiem mię- 
dzynarodowem forum, jakie jest Rada 
Ligi Narodów, ułatwić może usunięcie 
nieporozumień polsko-niemieckich, na 
tle mniejszości powstających. Dlatego 
też rad jestem, że na ostatniej sesji Ra- 
dy Ligi w Lugano minister Stresemann 
obiecał zainicjować rozważenie zagad- 
nienia mniejszościowego wogóle oraz 
na temat położenia mniejszości w po- 
szczególnych krajach. Mam nadzieję, 
że p. Stresemann obietnicy swej do- 
trzyma. 

POLSKA A REPARACIE I EWAKUA- 
CJA NADRENII. 

Zastanawiając się nad przyczynami 
nieprzyjaznega nastroju opinii publicz- 
nej niemieckiej do Polski, nie podobna 
pominąć dość szeroko rozpowszechnia- 
jącego się w Niemczech poglądu, że 
Polska stara się utrudniać stosunki 
między Niemcami a swą aljantką Fran- 
cją. Pogląd to zgoła bezpodstawny. 
Parokrotnie już miałem sposobność 
podkreślać, że nie zamierzaliśmy i nie 
zamierzamy sprzeciwiać się ewakuacji 
Nadrenji, co jednak bynajmniej nie wy- 
klucza faktu, że w sprawie tej jesteśmy 
poważnie zainteresowani. 

Zainteresowanie nasze w kwestii 
reparacji i gwarancji bezpieczeństwa 
są dostatecznie jasne i znane, gdyż 
wypływają z odnośnych paragrafów 
traktatu pokojowego. W sprawie repa- 
racyj zainteresowania nasze wyrażają 
się w pewnej wysokości cyfrach. Zaś 
w kwestji bezpieczeństwa mamy prawo 
i obowiązek domagać się, ażeby przy- 
najmniej nie powstało na świecie wra- 
żenie, że inną miarę przykłada się do 
bezpieczeństwa na zachodzie, a inna 
na wschodzie Europy. te 

ROKOWANIA © TRAKTAT HAN- 
DLOWY Z NIEMCAMI. 

Możemy to zaobserwować w zwią- 
zku z taczącemi się mozolnie rokowa- 
niami handlowemi. Nie ulega najmniej- 
szej wątpliwości, że zawarcie traktatu 
handlowego z Niemcami leży w na- 
szym interesie tak samo, jak również i 
w interesie Niemiec. Nie będę tej dzie- 
dziny szczegółowo poruszał, została 
ona niejednokrotnie oświetlona przez 
mojego kolegę p. ministra przemysłu 
i handlu. Pragnę jedynie mimochodem 
zaznaczyć, że pomimo wartości, jaką 
rynek polski przedstawia dla przemy- 
słu niemieckiego, w wartości wyraża- 
jącej się chociażby w tem, że dziś mi- 
mo wojny celnej eksport niemiecki do 
Polski wynosi około 3/5 byłego eks- 
portu przedwojennego Niemiec do ca- 
łego imperjum wszechrosyjskiego, sta- 
nowiącego ongiś piątą część świata, 
spotykamy w tych rokowaniach ze 
strony niemieckiej cały szereg napraw- 
dę nieuzasadnionych pretensyj. Zacy- 
tuję tu dla przykładu jedną z nich, a 
mianowicie pretensje, ażebyśmy na 
korzyść zachodnich portów  niemie- 
ckich, posiadających własny —Hinter- 
land, upośledzili nasz port w Gdyni i 
związany ściśle z Rzecząpospolitą port 
w Gdańsku. Czyż potrzebuję stwier- 
dzać, że tego nie robimy, że nie może- 
my i nie chcemy. W związku z tą spra- 
wą prasa niemiecka poruszyła trudną 
sytuację Królewca, lecz trudności Kró- 

     
    

ra incognita; posiadam własny aparat 
robię poprawne zdjęcia, które służą mi 
jako pomoc przy studjach, lub przyjem 
ną rozrywką w wolnych chwilach, na- 
tomiast nie traktuję tego jako specjal- 
ność, przeto, rzecz oczywista, nie stu- 
djuje lektury fotograficznej, ani śledzę 
za postępami techniki. Więc też nie 
będę się wdzierać w Sanktuarjum fa- 
chowców (które zr esztą przy dobrej 
woli dia wszystkich dostępne) i nie 
będę mówić o technikach takich lub о- 
wakich, czy o tych lub innych sposo- 
bach fotografowania, retuszowania, ko 
pjowania i t.p. czynnościach które pan 
Bułhak dość poetycznie nazywa „prze- 
twarzaniem widzialnej rzeczywistości'* 
(fotografują zresztą i rzeczy niewidzial 
ne ludzkiem okiem) — lecz tylko o sa- 
mej istocie fotografji. Możliwem jest 
że wywołałem pewnego rodzaju dysku- 
sję, która może jest pożądaną, o ile wy 
trzymaną będzie jeżeli nie w stylu, ta 
przynajmniej w treści zagadnienia. Na- 
tomiast dyskusja —— innego rodzaju 
— wywołuje niesmak i, rzecz oczywi- 
sta, brak odpowiedzi. 

* * * 

Na początku zajmiemy się określe- 
niem — co to jest fotografja? 

Słowniczek wyrazów obcych Arcta 
tłomaczy: „fotografja jest to zdejmo- 
wanie widoków, obrazów, portretów 
za pomocą chemicznego działania świa 
tła na płytę czułą”. 

Następnie — encyklopedja: „foto- 
grafja, sztuka otrzymywania trwałych 
obrazów za pomocą światła. Polega na 
światłoczułości niektórych związków 
chemicznych, w szczególności bromku 
i jodku srebra i t.d. i t.d.* 

Śmierć barona von Ungern Sfernherga. 
Kto czytał książkę Ossendowskie- 

go „Przez kraj ludzi, zwierząt i Bo: 
gów*,ten pamięta z pewnością baro- 
na Ungern Szternberga, nieprzejedna- 
nego wroga bolszewików, groźnego 
wodza carskich oficerów. Wiadomo by- 
ło, że groźny baron został zabity 
przez bolszewików w 21 r. ale oko- 
liczności były bliżej nieznane, dopie- 
ro teraz dzięki opowiadaniom naocz- 
nych świadków wyszły one na jaw. 

Na południe od Bajkału, na sa- 
mej granicy Mongolji rozłożył się 
obozem baron ze swą maleiiką, nie- 
całe 3000 ludzi liczącą, armją. Sytu- 
acja była wręcz rozpaczliwa: głód, nę- 
dza, brak wiary, kompletne odcięcie 
od świata. 

Naprzeciw obozu,'w odległości pa- 
ru kilometrów stali „czerwonoskórzy", 
Bali się bitwy, nie chcieli wojować, 
obserwowali więc tylko ungerowców. 

A wśród tych smutnych resztek 
carskiej armji nastrój był jaknajgor- 
Szy: nie wierzono w zwycięstwo, nie 
liczono na nic, nie spodziewano się 
znikąd pomocy. Jedyną osobą, obok 
samego barona zawsze energicznego, 
spokojną i zrównoważoną był kapitan 
Palgam—Anglik, przysłany przez ge- 
nerała brytyjskiego z Władywostoku. 
Ten kapitan był jakby żywym  Świa- 
dectwem, że nie wszyscy zapomnieli 
o Ungerze i jego armji—był słabym 
promykiem nadziei. 

Wojsko barona chciało pokoju, 
chciało opuścić ubogi obóz, chciało 

lewca wynikają właśnie z braku dosta- 
tecznych stosunków ekonomicznych 
polsko-niemieckich. Wiemy wszyscy, 
że Gdynia i Gdańsk są dla życia eko- 
nomicznego Polski nie wystarczające i 
że w szczególności wschodnie połacie 
naszego kraju najchętniej korzystały- 
by, z portu królewieckiego, 

PROPOZYCJA SOWIECKA. 

Te same dążenia do utrwalenia po- 
koju i umocnienia przyjaznych stosun- 
ków, które znajdują wyraz w naszej 
polityce niemieckiej, ożywiają również 
naszą politykę w stosunku do Związku 
Socjalistycznych Sowieckich Republik. 
Dlatego też z zadowoleniem przyjęli- 
śmy propozycję rządu sowieckiego, 
zmierzającą do możliwie rychłega 
wprowadzenia w życie paktu Kelloga. 
Odpowiada on całkowicie, bez zastrze- 
żeń polityce rządu polskiego. Zważyw- 
szy na powszechnie znany stosunek do 
paktu Kelloga, przypuszczam, że nikt 
nie może mieć najlżejszej wątpliwości 
co da życzliwego ustosunkowania się 
naszego do możności jaknajrychiejsze- 
go wejścia w życie tego paktu. Dwa 
zastrzeżenia, które umieściłem w na- 
szej ostatniej nocie w odpowiedzi na 
propozycję „sowiecką są chyba dla 
wszystkich ludzi dobrej wiary dosta- 
tecznie zrozumiałe, niekryją w sobie 
żadnych myśli, ani celów. Jasnem jest 
i prostem, dlaczego przed przystąpie- 
niem do paktu, proponowanem przez 
p. Litwinowa, porozumieć się pragnie- 
my z innymi sygnatarjuszami paktu. 
Mam nadzieję, że obydwa nasze za- 
strzeżenia staną się już w najbliższym 
czasie bezprzedmiotowe. Wówczas 
niezwłocznie podpiszemy protokół pro- 
ponowany przez rząd moskiewski. 

Są to najważniejsze kwestje, jakie 
stanowiły pracć ministra spraw zagra- 
nicznych od chwili mojego ostatniego 
expose w tej Wysokiej Komisji. Wiem, 
że obraz, jaki panom przedłożyłem jest 
ńiepełny. Wybrałem tylko rzeczy naj- 
ważniejsze. Jak panowie widzą, łączy 
je wszystkie jedna wspólna cecha. Ce- 
chą tą jest nieustanna troska o rozwój 
normalnych stosunkach z wszystkiemi 
państwami i współpraca z niemi nad 
utworzeniem i organizacją tak umiło- 
wanego przez wszystkie warstwy na- 
rodu polskiego pokoju. 

Takie, syntentycznie ujęte, pojęcie 
o sztuce fotograticznej (chyba przez 
fachowców w całym znaczeniu tego 
słowa) samą swą treścią raz na zawsze 
separuje sztukę fotograficzną od sztuk 
plastycznych i próbę wynalezienia in- 
nej udoskonalonej gałęzi fotografji — 
„fłotografiki* i określenie tej fotografi- 
ki, jako „dzieło sztuki fotograficznej 
wykonane w normalnych warunkach 
indywidualnego przetwarzania widział 
nej rzeczywistości zgodnie z usposobie 
niem artysty, czyli zgodnie z jego u- 
stosunkowaniem do žycia“ jak to czy- 
ni p. Bułhak w „Kurjerze* 30. 12, na- 
prawdę nie można nazwać inaczej, jak 
bukietem słów bez treści. Albowiem 
— jeżeli mamy specjalnie przyrządzo- 
ną kliszę ((wyrobu w obecnej dobie 
fabrycznego) czułą na światło, i mamy 
światło, które w fotografji odegrywa 
rolę najważniejszą, najgłówniejszą, ni- 
czem i w żadnych warunkach niezastą- 
pioną — możemy wtedy dopiero opero 
wać aparatem i w zależności od wpra- 
wy i umiejętności — otrzymywać gor- 

sze lub łepsze zdjęcia. Jeżeli zaś kli- 
Szy i światła nie mamy — żadne indy- 
widualne przetwarzanie, ani usposobie- 
nie artysty (fotograf a), ani też jego 
ustosunkowanie się do życia nic nie 
poradzi i „dzieła* nie otrzymamy. 

Argument którym wiele osób posłu- 
guje się jakoby malarz bez pendzla, 
poeta bez pióra też dzieła nie stworzą 
— nie wydaje mi się poważnym, aby 
nad nim się na d.użej zatrzymywać. 
Wtedy gdy koncepcja u artysty tkwi w 
głowie — pióro, pendzel czy narzędzie 
muzyczne są tylka rodzajem, sposobem 
ułatwianiem wypowiadania tej koncep- 
cji. Muzyk nie mając obok fortepianu 

zaprzestać beznadziejnej w  nieskoń- 
czoność, zda sie, ciągnącej wojny. 

Bolszewikom dano znać, że per- 
traktacje pokojowe będą mile widzi 
ne. Dwóch komisarzy, oczywiście 
wstrętnych żydów, zjawiło się nie- 
zwłocznie. Przedstawili się jako Ro- 
zenholc i Fłonimowicz oraz przedsta- 
wili warunki poddania się. 

Zresztą, oświadczyli Oni, nasz 
wódz udzieli dogodniejszych warun- 
ków,o ile zobaczy się osobiście z ba- 
ronem Ungernem. Jeżeli pan chce je- 
chać, my zostaniemy, jako zakładę 

nicy. ; 
Baron postanowił udać się do 

obozu bolszewickiego, nie pomogły 
protesty , kapitana  Palgam, który 
odradzał, prosił, zaklinał, by nie ro- 
bić tego szalonego, jego zdaniem, 

konia pojechał, 
Rozenholc i Fłonimowicz zost: 

osadzeni w namiocie pod nadzorem 
młodego porucznika, wszyscy oficero- 
wie byli uradowani i spodziewali się 
rychłego opuszczenia obozu. 

„Nie uołynęła godzina od chwili 
odjazdu barona, gdy przed namiot 
przybiegł zdvszany kozak i wręczył 
porucznikowi kartkę papieru. 

Rozkaz od jego prewoschodzitiel- 
stwa. 

Porucznik przeczytał: komisarzy 
Rozenholca i Fłonimowicza pędzić na- 
hajkami aż do linij zajętych przez 
czerwonogwardiejców, - Ungern-Sztern- 
berg. 

Zastanawianie się nad rozkazami 
nie poleca się wojskowym, u Moskali 
objawy takie są więcej niż rzadkie, 
poracznik nie zwlekał ani chwili— usta- 
wił dziesięciu kozaków, sam wziął 
grubą nahajkę i hajda, hajda po- 
pędzono, wyjąc i gwiżdżąc z uciech; 
obu żydłaków po stepie. Oficerowie 
aż się zanosili od Śmiechu, patrząc 
na to widowisko. 

i'o pewnym czasie zjawił się Pal- 
gam. Cóż się tu dzieje, czego się cie- 
Szycie, gdzie są bolszewiccy komisa- 
rze? — zapytał, 

— Che, che, che, a ot popędzono 
ich tam nahajkami — odparli wesoło 
kozacy. ' 

— Jakto, a baron wrócił? 
— Nie jeszcze, 

, — Coście uczynili durnie przeklę- 
ci—wrzasnął nie posiadający się z 
gniewu Palgam - skazaliście na śmierć 
własnego wodza. 

— Przecie oto jego rozkaz, wy- 
raźnie stoi napisane tłómaczył się 
zziajany porucznik, pokazując ka 
papieru. 

— Bałwan jesteś, idjota—krzyczał 
niepanujący nad sobą Palgam—i wy 
wszyscy takież głupie pałki, nie ro-* 
zumiecie więc, nie przyszło wam do 
głowy, że... to podstęp „czerwonoskó- 
rych". Na koń, postarajmy się dogo- - 
nić komisarzy. : 

Gdzie tam! Nie pomógł szalony ga- 
lop, podsunięcie się aż pod sam obóz 

kroku. Ungern był BAB 

bolszewicki — spotkano ich salwami | 
kulomiotów, Rozenholc i Fłonimowicz | 

byli KĘ bezpieczni. 
apitan Palgam wrócił posępny | 

do obozu. „Wszystko stracone, rzekł, 
barona już z pewnością rozstrzelano | 
chyba... chyba, że poszarpano go ж ° 
kawałki, upieczono żywcem, czy, ja | 
wiem, co oni mogli wymyśleć", 

— „Jednak rozkaz barona był wy- 
ražny“ bąkał zawstydzony porucznik, 
„Skąd ja mogłem wiedzieć, że to fał- 
szywy rozkaz", 

‚ — „Bydlę, bydlę—odparł Palgam 
—i ty i tobie podobni chcecie wojnę 
prowadzić. Zeby was nie wiem ilu 
było, nigdy nic nie zrobicie. } 

W раге tygodni potem i šladu nie | 
było po armji barona Ungern-Sztern- 

berga. К ! 

w. przypływie natchnienia 
bębnieniem palcami, nareszcie na grze 

nuceniem, | 

bieniu, wydobywać potrafi melodje 
tkwiące gdzieś w jego świadomości; | 
poeta bez pióra improwizuje, malarz 
bez pendzla ołówkiem, patykiem, pał- ' 
cem nareszcie malować czy rysować 
będzie i t.d. + 

Natomiast w fotografji jest zgoła 
inaczej. W fotografji koncepcja tkwi w / 
naturze a przez to aparat z objekty- 
wem jest jednym i wyłącznym sposo- 
bem wypowiadania się. Nie można 
stworzyć „dzieła fotograficznego” bez | 
modelu, bez natury a że dobre zdjęcia 
wprawny fotograf robi nawet bylejakim | 
aparatem, jest to kwestja umiejętnoś- 
ci tylko w żadnym zaś wypadku twó 
Cczości. Nie trzeba się urodzić fotogra- Y- 
fem tylko im chcieć być. Nie trzebą 
jakichś zdolności wrodzonych, które 
jak to jest w sztukach plastycznych, 
przez długie studja dają możność two- 
rzenia rzeczy nowych,  nieoczekiwa= 
nych — lecz tylko sumienności i węga- 
wy. Jako dowód służy mnie fakt, W 
zdjęcia w pracowni Bułhaka wykonuje 
nie sam artysta, tylko jego pomocnik 
(nie twierdzę naturalnie że zawsze, ale 
w wypadkach mnie wiadomych). je- 
żeli zdjęcia tego nieznanego pomocnika 
p. Bułhak uznaje za wartościowe i pu- 
szcza w obieg jako zdjęcia z pracowni 
artystycznej — na czem polega wtedy 
kryterjum artystyczności? 

(dokończenie nastąpi). 
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Kredyty i ulgi kredytowe w związku z nieura- 
dzajem w wwie Wileńskiem. 

W związku z klęską nieurodzaju 
Państwowy Bank Rolny, jak wiadomo, 
zastosował na terenie województwa 
Wileńskiego szereg ulg dotyczących 
spłaty pożyczek. Sciąganie pożyczek 
krėtkoterminowych których termin pła 
tności przypadał do 1. 1. 1929 r. od- 
było się w granicach ustalonych na 
konferencjach z przedstawicielami or- 
ganizacyj rolniczych — a nawet nie 
wszędzie spłata w tych granicach była 
wymagalna. Niespłacona część poży- 
czek krótkoterminowych zostaje spro- 
łongowana do jesieni — a obecnie czy- 
nią się starania co do dalszej prolonga- 
ty z jesieni jeszcze na rok, o ile przy- 
szły urodzaj nie zapewni możności ui- 
szczenia należności. Nadmienić tu na- 
leży, że z tytułu pożyczek, których ter- 
min płatności przypadać będzie po 1 
marca rb. w miejscowościach dotknię- 
tych klęską nie będzie się nic ściągało, 
zaś w mniej poszkodowanych 10 proc. 
przypadającej spłaty. Powyższe doty- 
czy wszystkich pożyczek krótkotermi- 
nowych, z wyjątkiem kredytów na na- 
wozy sztuczne. 

Co się tyczy ulg z tego ostatniego 
tytułu — to tu należy odróżnić pożycz 
ki na nawozy sztuczne zaciągnięte w 
sezonie wiosennym a jesiennym. W 
pierwszym wypadku pożyczki te w 
swoim czasie były odroczone na różne 
terminy, zaś o odroczeniu pożyczek na 
nawozy sztuczne zaciągniętych w sezo- 
nie jesiennym — czynione są obecnie 
przez Oddział Wileński Państwowego 
Banku Rolnego odpowiednie starania 
przed Centralą. ' 

Z nowych kredytów, przyznanych 
do dyspozycji Oddziału Wileńskiego 
P.B.R. również w związku z nieuro- 
dzajem należy przedewszystkiem wy- 
mienić kredyt w sumie 3 i pół miljonów 
złotych na zakup nasion zbóż jarych 
(z terminem do 1. III. 1930 r.). Nasio- 
na koniczyny, łubinu i seradeli — bę- 
dą skupowane w sąsiednich wojewódz- 
twach wobec zupełnego braku ich na 
miejscu, natomiast nasiona innych zbóż 
jarych przeważnie na terenie wojew: 
i częściowo na terenie sąsiednim. Ak- 
cja skupu ześrodkowana jest w ręku 
organizacyj spółdzielczych rolniczo - 
handlowych. Na wiosnę nastąpi rozda- 
nie nasion na kredyt rolnikom nie po- 
siadającym ziarna na zasiew — czem 
się zajmą organizacje drobnego kredy- 
tu. Jak widać z powyższego akcja sku- 
pu ma na celu dwa zadania: 1) zapo- 
bieżenie nieobsianiu- pół na wiosnę i 2) 
dostarczenia rolnikowi tych odmian 
ziarna, które najbardziej odpowiadają 
miejscowym warunkom. ' 

Sprawa gotówkowej pomocy siew- 
nej na wiosnę nie została jeszcze defi- 
nitywnie rozstrzygnięta i będzie jesz- 
cze przedmiotem obrad z zaintereso- 
wanemi organizacjami 
względnie przedstawicielami rolnictwa. 

Również doniosłą rolę wobec kata- 
strofalnego braku paszy, zniżki cen na 
krowy i wyzbywania się inwentarza 
przez rolników odegra kredyt na zakup 
krów mlecznych, przyznany do dyspo- 

>. 

rolniczemi 

zycji Oddziału Wileńskiego P.B.R. w 
sumie 1.750.000 zł. (w tem 1 miljon 
na w-wo Wiłeńskie). Zadaniem tego 
kredytu jest — 1) utrzymanie cen na 
materjał mleczny na pewnym poziomie 
(kredyt interwencyjny) przy daniu je- 
dnocześnie możności zakupienia iep- 
szych krów tym rolnikom, którzy bądź 
posiadają zapas paszy objętościowej 
bądź stosują przy karmieniu pasze 
treściwe i 2) popieranie spółdzielni 
mleczarskich bowiem kredyt udzielany 
będzie tylko członkom  mleczarń — 
przez co zwiększy się ilość krów nale- 
żących 40 spółdzielni mleczarskich. 
Kredyt na zakup krów mlecznych jest 
dwuletni przy normalnem oprocento- 
waniu bankowym. W rozprowadzeniu 
jego uczestniczą instytucje drobnego 
kredytu, w tem kasy komunalne w 60 
proc., częściowo zaś spółdzielnie. Pań- 
stwowy Bank Rolny zwrócił baczną 
uwagę na to aby kredyt był wykorzy- 
stany celowo. 

Nawiasem mówiąc już teraz obser- 
wować można pewną zwyżkę cen na 
materjał mleczny w związku z urucho- 
mieniem wymienionego kredytu. 

Kredyt na pasze treściowe i objęto- 
ściowe przyznany został w sumie nieo- 
graniczonej. Udzielany jest przez Bank 
Rolny wszystkim rolnikom bez różni- 
cy obszaru posiadanych gruntów. 

Wreszcie jako nowy kredyt należy 
wymienić pożyczki pod zastaw produ- 
któw rolnych, udzielane na zasadach 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypos- 
politej z dn. 22. III. 1928 r. Dz. Ust. 
Nr. 38 poz. 360) i odnošnego rozpo- 
rządzenia wykonawczego (Dz. U. Nr.“ 
72 poz. 658) — Jakkolwiek nieurodzaj 
sam przez się oznacza brak produktów 
rolnych — tem niemniej dla poszcze- 
gólnych rolników możliwości zastawu 
będą istnieć — zaś otrzymane pożycz- 
ki pod zastaw dadzą możność przetrwa 
nia okresu niskich cen. 

Na zakończenie trzeba nadmienić 
jeszcze 0 przyznaniu i uruchomieniu 
kredytów na skup Inu i jego przeróbkę 
Niezależnie bowiem od właściwego ce- 
lu tych kredytów, stanowić one będą 
poważną pomoc dla rolnictwa dotknię- 
tego klęską nieurodzaju. 

Pomimo niebywałej podaży Inu na 
rynkach miejscowych — ceny na len 
utrzymują się na wysokim poziomie co 
przypisać należy nie tylka konjunktu- 
rom narynku wszechświatowym alei 
oddziaływaniu na ceny interwencji kre- 
dytowej. uskutecznianej za pośredni- 
ctwem organizacyj spółdzielczych a 
zapobiegającej wahaniom cen. Rolni- 
cy coraz niechętniej sprzedają len pry- 
watnym kupcom, dowodem czego jest 
tworzenie się „ogonków przed spół- 
dzielniami. 

Poza kredytem obrotowym udziela- 
ny jest spółdzielniom kredyt inwesty- 
cyjny. Z kredytu tego między innemi 
zostały uruchomione warsztaty central 
ne w Bezdanach, skąd pierwsza partja 
przerobionego włókna wkrótce wysła- 
na będzie do Anglji. (—) 

Jak się zachowują skazani na śmierć bandyci. 
Ogromne zaciekawienie wyrokiem 

w procesie bandy Rysia nie zmałało 
po ogłoszeniu jego przez Sąd. Po- 
wiew Śmierci nad głowami Rysia i 
Szałkowskiego spotęgował jeszcze to 
zainteresowanie, to też publiczność 
żądna sensacji niezdrowej i wrażeń 
niewymyślnych tłumnie obległa wylot 
ul. Ofiarnej, oczekując na przejście 
konwoju ze skazanymi, Całe miasto 
mówiło o wyroku i z ust do ust 
szły wersje, dotyczące osób skaza- 
nych na powieszenie. Wersje te sta- 
wały się coraz to fantastyczniejsze. 
Mówiono m. i., że Szałkowski usiło- 
wał popełnić samobójstwo, a Ryś, 
ten spokojny, zrównoważony, że sta- 
łowemi nerwami Ryś płakał jak małe 
dziecko i tłukł desperacko głową w 
ściany. 

Bandaże na głowie jego, nałożo- 
ne z racji wrzodu, tłomaczono sobie, 
jako właśnie rozbicie głowy o mury 

więzienne, 
Mówiono też, że obaj wyprawili 

w. więzieniu takie larum, że zdenerwo- 
„wani tem wieźniowie innych cel gło- 
śno domagali się uciszenia ich. Tvm- 
czasem wszystko okazało się wytwo- 
rem bujnej fantazji żądnych taniej 
sensacji kumoszek. Jak się dowiadu- 
jemy ze źródła najzupełniej wiarogo 
dnego, obaj skazani zachowują się 
zupełnie spokojnie. Zdają sobie oni 
dobrze sprawę, z przysługującego im 
prawa apelacji i kasacji. Żadnych a- 
wantur nie wyprawiali, 

Obaj, jak to przewiduje regulamin 
osadzeni są w pojedyńczych celach i 
pozostaną w nich aż do uprawomo- 
cnienia się wyroku w tej czy innej 
formie. 

Pewnem jest, że obaj nie ujrzą 
już Światła, gdyż w najlepszym wypad 
ku czeka ich ciężkie więzienie. 

Wywieziany na faczce. 
W ubiegłą sobotę, robotnicy papierni 

w Kuczkuryszkach, niezadowoleni z brutal- 
nego zachowania się z nimi majstra Hof- 
mana, natożyli mu worek na głowę, wy- 
wieźli na tączce po za obręb fabryki i zrzu- 

cili go z góry ną Snieg: Wezwana policja 
przeprowadziła dochodzenie, lecz winni nie 
zostali ujawnieni. Pozatem na skutek 5Каг- 
gi robotników, Hofman został przez zarząd 
fabryki usunięty z papierni. 

Anarchiści koło Baranowicz, 
BARANOWICZE, dn 15 stycznia (Tel. wł. „Słowa*). Ubiegłej nocy w Barano- 

wiczach zostały rozrzucone i rozplakatowane odezwy, podpisane przez Centralny 
Komitet Wykonawczy anarchistów na Kresach. Odezwy pisane są w języku rosyjskim 
i w treści swej krytykują ustrój komunistyczny w Rosji, jak również i ustrój kapi- 
stalityczny. Policja wszczęła poszukiwania, celem wykrycia tajemniczych anarchistów. 

Epigemia grypy. 
SŁONIM, dn. 15 stycznia. (Tel. wł. „Słowa*). Wskutek epidemji grypy w miej- 

scowym Urzędzie Pocztowym zachorowało kilku urzędników, tak, iż korespondencja, 
która zwykle była doręczana w godzinach popołudniowych, dostaje się do rąk adre- 
satów dopiero w późnych go .zinach wieczornych, co wywołuje zupełnie słuszne na- 
rzekanie; pożądanem byłoby, aby Dyrekcja Poczt uregulowała tę sprawę. 

Walka człowieka z ranną wilezycą. 
W ubiegłą sobotę na terenie om. Rudziskiej odbyło się polowanie z na- 

ganką na wilki, przyczem zdarzył się wypadek, który omal nie pozbawił życia 
jednego z ucz: stników. Do ciężko rannej wilczycy zbliżył się dać z a 
niaczy Józef Ta:kowiak 1 chciał dobić zwierza. Wilczyca zerwała się i rzuciła 
się na Tarkowiaka. lecz ten nie stracił przytomności i wsadził sztylet w gardło 
zwierza, 

SŁOWO 

Delegacja włościan prosi p. Wojewodę o opiekę przed: wilkami, 
W dniu wczorajszym p. wicewoje- 

woda prz jął delegację włościan gm. 
rudziskiej pow. Wil. Trockiego, przy- 
byłą pod przewodnictwem p. Kucewi- 
cza. Delegacja prosiła o wydanie za- 
rządzenia w Sprawie obław na wilki, 
które w zastraszający sposób mnożą 

się w lasach, na terenach wydzierža- 
wionych przez Wil. T-wo Myśliwskie 
i porywają bydło, wyrządzając ludno- 
Ści znaczne czkody. 

P. Wicewojewoda przyrzekł wydać 
odpowiednie zarządzenia. 

Ibrojny napad przemytników na komendanta straży, 
Jeden z napastników raniony. 

Strażnica Krzywcsiele, której komendantem j st od pewnego 'czasu plu- 
tonowy Nowinko, znajduje się tuż przy samej <ranicy litewskiej. 

Onegdaj wieczorem Nowinko powiadomiony został, że przed strażnicą 
czekają na nicgo jacyś dwaj mężczyźni. W crwili kiedy wyszedł on ze stra- 
ż'icv aby dowied.i:ć się czego chcą interesanci, 
sztyletami. 

ci rzucili się na nicgo ze 

Nowinko odskoczył w bok, a następnie wyjął rewolwer i strzelił do na- 
pastników. Na odgł 8 sirzału wybi+gli żołnierze, Napastników ujęto. Okazało 
się, że są to znani i niejednokrotnie już karani przemytnicy, bracia borys i 
diemion Merkuchy. Jeden z nich—borys otrzymał ranę postrzałową w rękę. 

Napad by: aktem zemsty za uprzednie ujęcie przemytników przez plut. 
Nowinko. Niewątpliwie gdyby się udało 
danta strażnicy zdołahby oni skryć sę 
strażnica znajduje się tuż przy granicy. 

napastnikom zranić lub zabić komen- 
zagranicę, gdyż jak wspomnieliśmy 
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Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. S. B. 

z dnią 15 — Ł 1929 5. 

Ciśnienie J 
średnie w m. ] 783 

Temperatura J = 
średnia Ek 

Opad za do- | 
bę w mm ] 

Wiatr i 

przeważający | 

Uwagi: Pėtpochmurno, drobny šnieg 
Minimum za dobę — 17:C. 
Maximum na dobę — 8 ©. 
Tendencja barometrycrn+:. stan stały. 

Południowy 

KOŚCIELNA. 
— (o) Święto Jordanu. W sobotę, dnia 

19 stycznia przypada święto prawosławne 
Trzech Króli czyli t. zw. Jordanu. Dla uświe- 
tnienia tej uroczystości weźmie udział wojsko 
wyznania prawosławnego. O godz. 10-ej ra- 
no w Soborze na Zarzeczu odbędzie się na- 
bożeństwo, a po nabożeństwie wyruszy pro- 
cesja na rzekę Wilję ulicami:  Miłosierną, 
Baksztą, Wielką, Zamkową iArsenalską. W 
procesji wezmą udział orkiestry wojskowe. 

MIEJSKA. 

— (o) Podatki miejskie, W lutym przy- 
padają terminy płatności podatków: 4-ej ra- 
ty z 1928 r. państwowego podatku i dodat- 
ku komunalnego od nieruchomości, pierw- 
szych rat podatków od lokali, od zbytku mie- 
szkaniowego oraz państwowego .i miejskie- 
go podatku od placów niezabudowanych. 

— (0) Choroby zakaźne w Wilnie. We- 
dług danych wydziału zdrowia Magistratu, 
w ubiegłym tygodniu zachorowało w Wilnie: 
na płonicę 6, błonicę 1, ospę wietrzną 2, 
odrę 1, krztusiec 2, różę 1, grypę 2 i grużli- 
cę 11 razem 26 osób. 

— (0) Zrealizowanie pożyczki budowła- 
nej. Magistrat zrealizował pożyczkę budow- 
laną, udzieloną przez Bank Gospodarstwa 
Grajowego na sumę 614.000 zł. Pożyczka ta 
przeznaczona na dokończenie domu dla na- 
uczycieli. szkoły powszechnej w -Kuprjanisz- 
kach oraz na budowę domu robotniczego i 
szkoły powszechnej ną Antokolu. 

— (0) Roboty  wodociągowo-kanaliza- 
cyjne. W bieżącym tygodniu wydział tech- 
niczny Magistratu przystąpił do przeprowa- 
dzenia kanalizacji na zaułku Oranżeryjnym i 
wodociągu na ul. Żydowskiej. 

— „Polonia“ i „Miejskie“  pociągnięte 
do odpowiedzialnošci. Starostwo  Grodzkie 
pociągnęło do odpowiedzialności "sądowej 
dyrekcję kina „Połonia" za nadmierne prze- 
pełnienie widowni publicznością w dniu 2 
b. m.. Z tej samej przyczyny Starostwo 
Grodzkie wystąpiło na drogę sądową prze- 
ciwko kierownikowi miejskiego  kulturalno- 
oświatowego kina, gdyż stwierdzono, że sała 
i tego kina przepełniona była publicznością 
ponad miarę w ostatnich dniach. Wobec ta- 
kiej frekwencji, trudno dziwić się, że: Magi- 
strat podniósł ceny biletów. 

0) W sprawie antysanitarnego sta- 
nu lokali i zakładów litograficznych. Zwia- 
zek pracowników litograficznych zwrócił się 
do inspektoratu pracy z prośbą o przeprowa- 
dzenie lustracji lokali zakładów litograficz- 
nych wobec ich stanu antysanitarnego. 

— Starostwo oczyszczą śródmieście od 
plagi nierządu. Ze względu na znączną ilość 
prostytutek zamieszkałych przy ul. Metropo- 
litalnej, zauł. Literackim, ul. Garbarskiej i ul. 
Tatarskiej co jest powodem, iż w rejonach 
tych ulic zbierają się różne podejrzane ele- 
menty Starostwo Grodzkie powzięło decy- 

ia zamieszkałych tam prostytutek 
en sposób przyczynić się do podnie- 

ia stanu bezpieczeństwa w tych rejonach. 
— Zamknięcie trzynastu piekarń. Na 

wniosek Magistratu m. Wilna starosta grodz- 
ki zarządził zamknięcie trzynastu piekarń, 
które właściciele . pomimo wyznaczonego 
im terminu nie przyprowadzili * do należy- 
tego porządku oraz uznane przez władze 
przemysłowe za nienadające się do wyrobu 
pieczywa. 

  

        

      

rzegląd sanek dorożkarskich. Sta- 
rostwo Grodzkie podaje do wiadomości, że 
w dniach najbliższych rozpocznie się prze- 
gląd sanek przeznaczonych dla użytku pu- 
blicznego. W związku z tem wzywa sie 
wszystkich dorożkarzy posiadających sanki, 
aby je niezwłocznie doprowadzili do naležy- 
tego porządku, gdyż sanki nieodpowiednio 
urządzone będą wycofane z użytku publicz- + 
ego. 

AKADEMICKA. 
— Odczyt liturgiczny dla akademików. 

Z inicjatywy i staraniem Zarządu Stow. Mł. 
Ak. „Odrodzenie* przy ścisłem porozumie- 
niu z akademickiemi sodalicjami Marjańskie- 
mi, we czwartek o godz. 20-ej w sali I Gma- 
chu ułównego U. S. B. odbędzie się odczyt 
liturgiczny. Odczyt p. t. „Społeczny chara- 
kter liturgji katolickiej" wygłosi ks. d-r An- 
toni Liewosz 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zarząd Komitetu Fundacyjnego Żłob- 

ka Im. Marji prosi swych członków o przy- 
bycie na Zebranie Likwidacyjne, które się od- 
będzie w. dniu 20 b. m. o godz. 12-ej w Ban- 
ku Ziemskim (Mickiewicza 8, I-sze piętro). 

W razie nieprzybycia wymaganej ilości 
członków, następne zebranie odbędzie się o 
pół godziny później (o 12 i pół), w tymże 

NIKA 
lokalu, z prawomocnością uchwał bez wzglę- 
du na ilość obecnych. 

— U Techników. Dnia 18 stycznia r. b. 
w piątek o godz. 8.30 wiecz. w sali Stowa- 
rzyszenia Techników (Wileńska 33) p. inż. 
M. Świdziński wygłosi odczyt pod tyt. „Spra- 
wa szkolnictwa zawodowego na konferencji 
w Katowicach". 

Wstęp dla członków i wprowadzonych 
gości bezpłatny. 

— Wiieńskie Koło Związku Bibljotekarzy 
Polskich. 18 stycznia 1929 r. o godz. 8 wiecz. 
odbędzie się w Uniw. bibijotece Publicznej 
58 zebranie członków z odczytem d-ra Ste- 
fana Burhardta p. t. „Wileńska Bibljoteka 
Publiczna na schyłku rządów rosyjskich”. 
Wprowadzeni goście mile widziani. 

— Z Twa Hodowli Gołębi Pocztowych. 
W dniu 20 stycznia r. b. o godz. 3-ej po 
południu w mieszkaniu prywatnem ana 
Chojnickiego przy ul. Kopanica Nr..12 od- 
będzie się wałne zebranie członków T-wa 
Hodowców Gołębi Pocztowych „Czuwaj”. 

Na porządku dziennym sprawozdanie z 
działalności za rok 1028. Wybory nowego 
zarządu i woirte wnioski. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (0) Posiedzenie komisji rozjemczej. 

Dnia 17 stycznia, w inspektoracie pracy od- 
bęazie się posiedzenie komisji rozjemczej do 
spraw dozorców domowych. 

TOWARZYSKA. 
W. uzupełnieniu listy gospod: Balu 

Rolników w dniu 19 A r. oai 
w dalszym ciągu, że obowiązki honorowyc 
gospodarzy balu raczyli łaskawie objąć P. P. 
starościna Hryniewska, Januszowa Karpowi- 
czowa, Janowa Strawińska, Marja  Wierz- 
bowska, hr. Adamowa Żółtowska, Lucjan 
Bochwic, Aleksander Brochocki, Stanisław 
Brochocki, starosta Hryniewski, Janusz Kar- 
powicz, Czesław  Olesza,, Władysław Roga- 
lewicz, Władysław Strawiński, Jan Strawiń- 
ski, Bohdan Wyganowski, hr. Adam Żółtow- 
ski. 

RÓŻNE 
— „Konfiskata „Dziennika Wileńskiego" 

W dniu wczorajszym uległ konfiskacie kolej- 
ny numer „Dziennika Wileńskiego". Powo- 
dem posłużyło zamieszczenie artykułu p. t. 
„Walne Zebranie Stronnictwa Narodowego". 

—, Zatwierdzenie konfiskaty. „Vilniaus 
Rytojuc* Sąd Okręgowy w Wilnie na ostat- 
niem posiedzeniu gospodarczem zatwierdził 
RICE nakladu gazety „Vilniaus Rytojus“ 

r. 6. 
— (o) Kurs wojskowo-narciarski. Z 

dniem wczorajszym rozpoczął się w Wilnie 
wojskowo - narciarski kurs. Biorą w nim 
udział oficerowie i podoficerowie z najbliż- 
szych okręgów korpusu, Kurs będzię trwać 
2 tygodnie. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Polski (saia „Lutnia). „Proces 

Mary Dugan". Zainteresowanie sensacyjnym 
procesem z dniem każdym wzrasta; miejsca 
kulminacyjne procesit (przemówienie obroń- 
ców) wywołuje wśród piibliczności nieby- 
wałe wrażenie. Mimo to koniec rozpraw jest 
przewidywany na czwartek g. 1l-tą przed 
północą. Resztę pozostałych biletów można 
nabywać w gm. przy ul. A. Mickiewicza Nr. 
6 od il-ej rano. Dziś „„Proces Mary Dugan*. 

— Występy Karola Adwentowicza i Ire- 
ny Grywińskiej, Kierownictwo Teatru  Pol- 
skiego pozyskało znakomitego artystę Karo- 
la Adwentowicza na szereg występów go- 
ścinnych. Pierwszą sztuką w wykonaniu 
znakomitego gościa, będzie „„Sonata Kreutze 
ra* Lwa Tolstoja. Premjera w piątek. Par- 
tnerką Karola Adwentowicza będzie. Irena 
Grywińska, urocza artystka Teatrów Stołecz- 
nych a ostatnio — Teatru Miejskiego w Ło- 
dzi. Ponieważ Irena Grywińska otrzymała 
tylko kilkudniowy urlop, „Sonata” graną bę- 
dzie zaledwie kilka razy. 

W środę tygodnia przyszłego wysta- 
wiony już będzie „Hamiet* z Karolem Ad- 
wentowiczem. 

— Teatr Polski dła dzieci. OP Rej- 
zer-Kapłan z jej zespołem uczenic. nie- 
dzielę 20 b. m. o godz. 12 m. 30 p. p. w 
"Teatrze Polskim odbędzie popis taneczny 
Anety Rejzer-Kapłan, znanej . kierowniczki 
zespołów uczenic, w programie dostosowa- 
nym dia młodocianych widzów. 

Rozpocznie program „Bajka“ — Czaj- 
kowskiego, następnie wykonanym będzie 
„Taniec piłek* — Mendelsohna, Menuet — 
Mozarta i „Taniec gnomów* — Griega. 

Bilety w cenie od 75 gr. już są do na- 
bycia w kasie Teatru Polskiego. od 11—9 w. 

+ Reduta na  Pohulance. „Kordjan*. 
Dziś o godz. 20-ej poemat dramatyczny J. 
Słowackiego „Kordjan*. Bilety w cenie od 
50 gr. nabywać można w „Orbisie* do godz. 
16.30 oraz od godz. 17-ej w kasie Teatru. 

— „Murzyn Warszawski”. Jutro o godz. 

20-ej po raz pierwszy komedja w. 3-ch 
aktach Antoniego Słonimskiego p. t. „Mu- 
rzyn Warszawski”, która w Warszawie cie- 
szy się nadzwyczajinem powodzeniem. Bi- 
lety. sprzedaje „Orbis”. 

— Reduta na prowincji. Dziś, w Słoni- 
mie komedja ]. Szaniawskiego „Ptak*. 

— Kino „Polonia“. Wczoraj z powodu 
nieotrzymania cenzury kino było zamknięte. 

Dziś, kino czynne jak zwykłe od godz. 
3.30 p. p. 

RYŻWY, NARTY, 

SWETRY 
wielki wybór 

po cenach konkurencyjnych 

Składnica sportowa 
Wileńska 10. 261—2, 
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Inż. Adam Pac-Pomarnacki 
Członek Zarządu Klubu Myśliwskiego w Wilnie, zmarł po ciężkich 

cierpieniach w dniu 14 stycznia 1929 r. 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele Św. Jakóba w dniu 

16 b. m. o godz. 9 m. 30, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. 
O czem zawiadamia ZARZĄD KLIIBU MYŚLIWSKIEGO. 

s Tr. 

Inż, Adam Pac-Pomacnacki 
Członek Zarządu Wileńskiego T-wa Myśliwskiego. zmarł po ciężkich 

cierpieniach w dniu 14 stycznia 1929 r. 
Nabożeństwo żałobne odbęizie sę w kościele Św. Jakóba w dniu _ 

16 b. m. o godz. 9 m. 30, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. 

  

O czem zawiadamia Zarząd Wileńskiego i-wa Myśliwskiego” 

Teafr Polski. 
„Proces Mary Dugan". 

Być może nie najszczęśliwszy to 
okres dwuch sensacyjnych w Wilnie 
procesów w Sądzie Okręgowym, dla $ 
zainscenizowania procesu Mary Du- 
gan w Teatrze Polskim, wszelako i 
tu ciekawych więcej, niż zazwyczaj, 
więcej, niż na przedstawieniach innych. 
Być też może, że nie autentyczny 
proces Rysia, a właśnie sztuka— 
„Bewerley* konkurentką w tym wzglę- 
dzie dla „Mary Dugan" jest groźną, 
ale, co nowcść, to nowość, bo to 
i kurtyna wcale się nie zakrywa i 
Sztuka zapowiada tyle niesamowitych 
dreszczy i nie pobywała zgoła na na- 
szej wileńskiej scenie. 

Jakże to tam jest? Czyżby proces 
prawdziwy? Ano, prawie, do złudze- 
nia tak i jest. Proszę sobie wyobra- 
zić, publiczność siedzi w krzesłach, 
jak w sądzie autentycznym, rozprawa 
tylko odbywa się na podjum --scenie. 
I nawet aktorowie procesu, sztuki 
czy teatru (jak kto woli) dla dodania 
złudy, wśród publicznošci przecho- 
dzą na scenę. Tylko i patrzeć za 
dziennikarskim stołem jakiej znajo- 
mej twarzy naszych sprawozdawców 
sądowych! Ale nie. Rzecz cała dzieje 
w Ameryce, a ma się pokrótce jak 
następuje: 

Ktoś zabił bogatego przemysłowca 
Rice'a, ale kto,—w tem sęk—nie wia- 
domo.  Poszlaki wszelkie niezbicie 
omal wskazują na... jego kochankę. 
Naturalnie, wszyscy tego samego są 
zdania. Prokurator oskarża. Obrońca 
broni. Przechodzą Świadkowie, sprawa 
się wikła. Naraz, podczas najbardziej 
emocjonującego zeznania tumult wśród 
publiczności: z parteru wbiega ktoś na 
scenę. To brat oskarżonej Mary Du- 
gan. Los zrządził, iż jest on sam 
adwokatem. Postrzega niebawem błę- 
dy swego kolegi-obrońcy. Usuwa go 
i sam; zajmuje jego miejsce, sam sio- 
strę broni. Potrafi on nie tylko bro- 
nić tu, na miejscu, w sądzie, ale tam 
za kulisami prowadzi Śledztwo na 
własną rękę. Wikła się w ten sposób 
sensacyjny proces; nowe wypływają 
dane. Zdolny obrońca góruje ponad 
sprawą, aż wreszcie doprowadza do 
wykrycia prawdziwego mordercy, a 
okazuje się nim... ba, tego powiedzieć 
w recenzji nie można, to trzeba zo- 
baczyć w akcie trzecim, toby popsuło 
efekt sztuki, bo zabójcą jest osoba 
najmniej spodziewana. 

W tem się być może tej sztuki 
słaba strona zawiera, że jest ona jak 
scenarjusze kinowego dramatu, jak 
powieść kryminalna. — Kto zna roz- 
wiązanie, ten wie nieomal wszystko 
Zwyczajny amerykańsko - kryminalny 
utwór. Przydługie, nudnawe mono- 
logi prokuratora i zeznań Świadków 
są jego, z punktu widzenia sceniczne- 
go, stroną ujemną, dodatnią zaś w 
kierunku tem większego spotęgowa- 
nia złudy rzeczywistości. Czy proce- 
dura amerykańskich sądów  przysię- 
głych oddana jest wiernie, nad tem 
by się trzeba zastanowić, w każdym 
bądź razie trochę, jak na stosunki 
panujące u mas, naiwnie i... zbyt tea- 
tralnie. Ha, trudno tak może jest w 
Ameryce. 

Role w tej sztuce, w rząd, jedna 
za drugą postawione w jednaką płasz 
czyźnę: udawania prawdziwych Świad- 
ków w prawdziwym procesie. To sa- 
mo dotyczy obrońcy (p. Malinowski), 
który „zagrać”* może dopiero w osta- 
tniej scenie ostatniego aktu. 

Prokurator, gdybv mu autor tro- 
chę komicznego podkładu nie dorzu- 
cił mógłby tylko przez trzy akty 
mówić i mówić, nie ruszając się z 
miejsca. Dwie tyłko były role: Mary 
Dugan—p. Frenklówny i brata oskar- 
żonej— p. Modzelewskiego. Z tych 
dxuch, rola p. Frenklówny byla 
trudniejsza do wygrania, bo głębsza, 
bo polegająca na utrzymaniu w. ciąg- 
em napięciu mimiki twarzy i ruchów, 

na okazaniu przeżycia niewinnie 
oskarżonej. Ślicznie się z tego zada- 
nia wywiązała, a p. Modzelewski siłą 
swego talentu dotrzymał jej kroku. 
Wszystkie pozostałe bardzo popraw- 

    

nie ujęte, bo czyż nie tylko tyle od 
nich sam autor sztuki wymagał! e 

: Zastępca, 

PODZIĘKOWANIE 
Lekarzom Kasy Chorych pp. O. 

Falkowskiemu, P. Tukałło i J.. Kru- 
powiczowi za niezwykle troskliwą о- 
piekę, dzięki której żona moja prze- 
szła szczęśliwie bardzo ciężką choro- 
bę i wróciła całkowicie do zdrowia, 
składam na tem miejscu wyrazy 
szczerej wdzięczności. 

Witold Tatarzyński, 

L PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH. 

O „szopce” nie akademickiej 

i   

Gdyśmy pewnego razu, w okresie 
wiąt Bożego Narodzenia, zawęirowali z 

przyjaciółmi do jednej z malutki/h kawia- 
renek w śródmieściu natrafiliśmy tam przy- 
padkowo na spektakl dość osobliwy, -treś- 
cią którego, z pobudek etnograficzno-reg- 
jonalnych, pragniemy się podzielić z naszy- 
mi czytelnikami. 

Oto, w pewnym momencie, po park 
hałasliwych wizytach „Trzech Król*, do 
sklepionej salki  sutereny kawiarniane 
wsunęły się nieśmiało 3 skromnie odziane 
postaci dwaj mężcz:źni i małą dzew- 
czynka. jeden z mężczyzn cźwigał na ple- 
cąch jakieś pudło poałużne umocowane na 
rzemieniu, drugi — pudełko mniejsze. 

Gdy pierwszy z mężczyzn odsłonił po 
krywę oczom zainteresowanych gości uka- 
zała się Szopka. Urządzenie :jej było nader 
skromne: Wyłębi w lewym rogu umocowa- 
ną była na wskos „stajenka* tekturowa Z 
Najświętszą Rodziną. 

Ponieważ „stajenka“ jako minimum 
dekoracyjne jest nieodzownie potrzebną, 
Zz drugiej zaś strony sceny z Herodem 
przed „stajenką* nie miałyby sensu, zaś 
swoboane figle kukieł w części aktualnej 
mogły by czynić poniekąd despekt Naj- 
Świętszej Rodzinie, umieszczono więc Ją 
dyskretnie w kącikul,.z 

Lecz wróćmy do przedstawienią. Usta- 
wiwszy szopkę pod ścianą główny aranżer 
wioowiska zapalił po rogach sceny dwie 
malutkie świeczki, jego pomocnik wydobył 
z mniejszego pude:ka — harmonję, dz ew- 
czynka zaś zniknęła gdzieś za szopką (był 
to, jak się okazało, „głos kobiecy* nie- 
zbędny dla riektórych numerów programu. 

Gospodarz knajpki, widza że goście 
przychylnie ustosunkowując się do przyby= 
Szy, nie tylko że nie czynił wstrętów lecz 
nawet zgasił światło dla większeg » efektul 
Rozpoczęło się widowisko obrazem na- 
szych prarodziców Adama i Ewyl Na sce- 
nie ukazało się dwoje golasów z przepas- 
kami na b odrach, a skrzypiący głosz poza 
szopki, uroczyście skandując zgłoski, ode- 
zwał się w ie oto słowa: 

„Z raju—pięknego miastą (takl)* „Wy- 
gnana jest niewiastal* „Dla jąbłka jednego, | 
„Mężowi podanego, „Za namową Węża ku- 
szącego!* Aniół przepędza obu golasów 
(dodajmy tu - znów jako moment charakte- 
rystyczny! że skromność wileńska zaopa* 
trzyła Ewę oprócz przepaski jeszcze i w 
biusthalter). 

Następnie, zamiast „Trzech Króli”, uką- 
zał się tylko jakiś bliżej nieokreślony „król 
Jan* (I) Również krótko załatwiono się z 
Ferodem: każe on ściąć główki wszystkim 
niewiniątkom, nie dając posłuchu błaga- 
niom własnego dziecka i tyle! 

Dalej rozpoczynają się „akiualja“, a 
właściwie - dział rodzajowy, przy akompa” 
njamencie fałszywego śpiewu i wtórze har- 
monji wygrywającej jakieś melodje. Uka* 
zuje się więc „Pan*—władca mnogich wło- 
ści, jak to wynika z tekstu, wyglądem jed= 
nak swym i strojem przypomina on raczej 
jakiegoś restauratora z pod Nowych Świę- 
cian, który się dopaskował kroci na wy- 
szynku „czystej*! Otóż „pan* ten, dutny w 
swą móc, przechwala się w te słowa: 

„Ja mocno stojęt 
Nikogo się nie boję!” 
Przechwala się tedy dalej aż tu raptem 

Imość Śmierć z kosą włazi! 
| „Kogo szukasz Siostro moja?* — pyta 

się patetycznie, speszony jej wizytą „pan*, 
„Ciebie gołąbeczka”,—odpowiada śmierć i 
jak nie machnie kosą po szyil zaś Aniół 
i Djabeł toczą walkę o jego duszę, koń- 
czącą się tryumfem diabelskim. 

Dalej ukazuje się para włościańska w 
strojach... krakowskich (!), tańcząc... schym= 
my i Żyd z Żydówka, którzy również tań- 
czą po wygłoszeniu monologu, a wreszcie 
Dziad proszalny z torbą, którą wyciąga w 
AOI kierunkach jakgdyby zbiera 

jatki. 
Na tem się przedstawienie skończyło 

gospodarz zapalił światło, a aranżer ze 
Spodeczkiem pokrytym serwetką, począ 
obchodzić gości, którzy dość chętnie da- 
wali swój „grosz wdowi”, ubawieri prymi- 
tywizmem oglądanego przed chwilą wide- 
wiska, 

Przechodzień 

' MATKI, żądajcie mączki 
odżywczej, znanej marki 

„EOsłatyna. FAliETOS" zawazlęczają zdrowie 
z i siły. 9695 

BYC OR APA ZKCOACEW UBS 

Podziękowanie, 
Tym wszystkim, którzy nieśli nam w 

cężkich chwilach zgonu nieodżałowanej pa- 
mięci Męża i Ojca naszego Ś. p. Stanisława 
Mauryceg" Szeliga ©Bzeligowskiego pocie- 
chę, składamy tą drogą podziękowanie. W 
szczególności dziękujemy —' najserdeczniej 
za nieocenioną życzliwość Ks. kano ikowi 
Miłkowskiemu, przew. Duchowieństwu, ks. 
ks. kapel. Śledziewskiemu, prob. Hryniew- 
skiemu i Lubasowi, JWP. JWP. Wojewodzie 
Raczkiewiczowi, Delegatowi Prokurat Gen. 
A. Kopciowi, Mec. St. Węsławskiemu, Rad- 
cowstwu Krygiczom, W. Hulewiczowi, j Bo- 
gobowiczowi i J. Gregorowi. Niemniej szcze- 
rze i prawdziwie wdzięczni jesteśmy daw- 
nym współpracownikom zmarłego, a to 
JWP. JWP. Prezesowi Dyrekcji Poczt w 
Wilnie inż. j. Żółtowskiemu, Naczelnikowi 
wydziału D-rowi Wł. Korskiemu za praw- 
dziwie koleżeńskie przemówienie, Chórowi 
pocztowemu z inž. P. Juszkiewiczem na 
czele, artystom W. Hendrychównie i A. Lu- 
dwigowi i wszystkim pp. urzędnikom ге- 
sortu pocztowego w Wilnie - w szcze, ółno- 
ści JWP. JWP. M-rowi W. Wierzbińskiemu, 
Dr. A. Wiatrowi, Naczel. j. Giecewiczowi 
za okazane współczucie w smutnych chwi- 
lach naszego życia. 

ŻONA, SYNOWIE i RODZINA.



й 4 

Na srebrnym ekranie 
„Tajemnica starego rodu“ 

w „Hcljosie“. 
Stanowczo twierdzę, że publiczność 

polska lubi filmy polskiej produkcji. Zno- 
wu kasa Heliosu oblegana, znowu w kinie 

- pełno bo polski film „Tajemnica sta- 
rego rodu* na ekranie. 

Niema co, chętnie oglądamy krajo- 
we flmowe wysłki, chętnie popieramy 
krajowy przemysł filmowy, szczerze cieszy- 
my się z jego sukcesów, Ssympatyzujemy z 
„gwiazdami* i t.d. i t.d. wszystko te bardzo 
pięknie, wszystko to dobrze, ale... 

Widzieliśmy na ekranach już sporo 
polskich filmów. Pokazywano nam „Trę- 
dowatą“, pokazywano „Mogiłę nieznanego 
żołnierza”, „Dzikuskę*, „Zew morza”, wre- 
szcie ostatnio „Przedwiośnie”*, wszystko to 

„był, filmy, jeśli о fabułę chodzi, jeśli o 
scenarjuszu mowa, - udane. Notowa:ismy 
stopniowe udoskonalanie się filmów, coraz 
lepszą grę artystów, coraz sprawniejszą 
reżyserję. z 

Gdy się idzie na „Tajemnicę starego 
rodu*, czeka się, że ten nowy film będzie 
czemś godnem porównanią z temi, co się 
widziało. | tu właśnie spotyka widza roz- 
czarowanie. Skąd się to bierze, gdzie wina, 
gdzie przyczyna zawodu? 

P. Stefan Kiedrzyński, znany i płodny 
autor sztuk scenicznych, wziął się do pisa- 
nią scenarjusza. Miał przed sobą szereg 
zadań. 1 o musiał napisać scenarjusz fil- 
mowy, a więc rzecz nieco różną Od „Sztu- 
ki na ścenę*. 2-o chciał napisać scenarjusz 
w którym praynął dać grającym artystom 
role najbardziej odpowiadające ich talen- 
tom. 3-0 wiedząc, że widza najłatwiej 
bierze się sensacyjnością, wplątał w fabu- 
tę, „Tajemnicy“ taką masę sensacyj, t k da- | 
lece nieprawdopodobnych, że się wycho- 
dzi z kina z niesmakiem dla pierwocin fil- 
mowych p. Kiedrzyńskiego. 

„Tajemnica* ma to do siebie, że nigdy 
nie wiadomo, gdzie się akcja, oglądana na 
ekranie, odbywa. Wyjeżdża np. p. Ryszard 
(jest taki bchater w filmie) na ćwiczenia 
wojskowe. Żegną go czule księżniczka (p. 
Smosarska). Potem p. Ryszard zjawia Się 
w mundurze szwoleżerskim u rybaka Szy- 
mona i flirtuje z jego córką. Rybak miesz- 
ka blisko od rodzinnego gniazda księżnicz- 
ki, nawet najprawdopodobniej w jej wło- 
ściach. Czemu więc do głowy p. Ryszar- 
dowi, zńkochanemu po uszy w księżniczce, 

Potem ten poczciwy wachm. Karaś 
wprost z warszawskich koszar, nawet bez 
płaszcza, na poszukiwania swego podko- 
mendnego się udający... Nie, p. Kiedrzyń- 
ski urządził jąkiś bałagan z tem miejscem 
akcji obrazu. 

P. smosarską, którą zwykliśmy oglą- 
dać w sympatycznych rolach takich jak 
„Iwonki“, „Trędowatej* oglądamy w pierw- 
szej części „Tajemnicy* w rol flirtującej, 
zalotnej, ale i wyniosłej panny. : Wcale jej 
z tem nie do twarzy. 

‚ Р. Мзаг miły i pełen wyrazu w fil- 
mie „Zew morza* — tutaj gra Ryszarda, 
Znowu4 nie maj c ujścią dlą swych umie- 
jętności. dla swego typui talentu. Gdzież 
to specjalne aostosowanie ról do možli- 
wości artystycznych grających? 

Gdy się na „Tajemneę* patrzy z wi- 
downi, tyle w niej niemożliwości widać, 
tyle w fabule naciąznięć, że aż niesmak to 
budzi. P. Kiedrzyński potraktował sobie 
publiczność kinową przez ramię, lekcewa- 
Żąco. Wierzy w świ.tą bywalców kin na- 
iwność. Niech sobie... 

Czemu jednak wytwórnia filmowa bez- 
krytycznie scenarjusz p. Kiedrzyfskiego 
przyjęła? „Czy nie szkoda było kosztów, 
wysiłków istarań, aby podobną banalną 
marnotę na taśmie uwiecznić? Czy warto 
było wreszcie polskiej publiczności polskim 
filmem zawód robić? 

„Tajemoicę starego rodu* warto jednak 
zobaczyć, wario zobaczyć jeszcze raz p. 
Smosarską i p. Gorczyńską i Lopka p. 
Krukowskiego i wreszcie p. Maara najpo- 
ważniejszego polskiego konkuienta bohate- 
ra „Przedwiośnia" p. Sawana. 
‚ Jeżeli piszemy, że „Tajemnicę* warto 
jest jednak obejrzeć, to jdodajmy, że dla 
tego tylko. 

Omega. 

OFIARY. 
W dalszym ciągu na Polską Macierz 

Szkolną Stowarzyszenie Oficerów przenłesio- 
nych w stan spoczynku (emerytów wojsko- 

wych) zł. 100. Na choinki dla dzieci wiej- 
skich szkół P. M. Szk. Szkoła Nr. 24 zł. 8,75. 

Szkoła Nr. 45 zł. 8,37. Bezimiennie zł. 5. Ra- 

zem 122 zł. i gr. 12. 

P. Marja Skowrońska-Szmurłowa ofia- 
rowała swoje honorarjum za koncert 50 zł. 

-w wyk. Ork P. R. 18.50 

SŁOWO 

RADJO. 

Środa, dn. 16 stycznia 1929 r. 
11.56 12.10: Transmisja z Warszawy: 

Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolog. 
16 00 1620: O 'czytanie programu dzien- 
nego, repertuar teatrów i kin, oraz chwilka 
litewska. 16,20—!16.35: Komunikat Zw. Mł. 
Polskiej. 16,35 17,00: Muzyka z płyt gra- 
mofonowych. 17.00— 17,25: Tr. z Warszawy: 
„Stan badań* nad literaturą arjańską 15. 
odczyt. 17,25 — 17,50: „O Hamlecie“. poga- 
danka.17,55 — 18.50: Tr. z W-wy: Koncert 

‚ 19.15: Audycja — 
niespodzianka. 19.15. 10.30: Muzyka z płyt 
gramofonowych. 19.30 1955: Kukułka wi- 
leńska. 19.56 2000: Sygnał czasu z W-wy. 
2000 2025; Kwadrans akademicki. 20.25—: 
O'1czytanie programu na czwariek i komu- 
nikaty. 2030 2200: Transmisja koncertu 
wieczornego z W-wy. 2200 2330: Tr. z 
Warszawy: Komunikaty P A. T., policyjny, 
sportowy i inne. oraz muzyka taneczna z 
restauracji „Oaza*. 

GIELDA WARSZAWSKA 
15 stycznia 1929 r, 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno - 

Dolary 8,88,5  8,90,5 8,36,5 
Belgja 123.93 124.24 123,62 

Holandja 357,53 358,53 356.73 
Londyn 43,25,5 43,36; 43,15 
Howy-York 8,90 8.92 8.88 
Oslo 237,82 238,42 237,22 

Paryż 34.85 34.94 34.76 
Praga ł26,38,5 26.45 26.32 
Szwajcarja 171,55 '17198 171.12 
Stokholm 238,55 _ 239,15 237,95 
Wiedeń 1125,34 125.65 125.03,5 
Wiochy 46,68 46,80 46.56 
Marka niem. 211.89 

  

| WĘGIEL i KOK 
wagonowo Oraz tonnowo 

M. DEULL, w Wilnie 
Jagiellońska 3/6 tel. 811 

  

lejski Kigeaidlugia! 
Kulturalno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 
ał Odsrahremska & 

ŹŻRENICA POLSKI* 

Qa unią 16 @06 20 stycznia 1929 r. 
włącznie bęoą wyświetlane filmy: 99 Wa żóltych wodach Jani-Sen-Kjang" 
(Shangai bound). Dramat w 8 aktach. Sensacyjne przeżycia europejczyków wśród wzbuniowanych 
kulisów chińskich. W rolach głównych: Richard Dik i Mary Brian. Nad program: ŚLĄSK — 

— dalszy ciąg 3 i 4 akt. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów 
Od godz 4 ei. Następny program: „MARSYLJANKA*. 

  

Dziś! Najnowsze arcyazięło 
„TAJEMNICA STAREGO RODU" sez 'mioścj zdrady, ró: > 

  

  

  

Kas „li“ | 5 nas Še Klanas | zazdrości w etan 5 je i 4 i £ 

SRR W podwójnej Kala Księżniezki LeGikiritóka Jadwiga śmosarska, słówiych Marja Gorcaydska, na 
Wileńska 38. KRUKOWSKI, WALTER, GRUSZCZYŃSKI, JUSTJAN i wielu innych. Rzecz dzieje się w palacach Ks. Zamiłły 

w Warszawie i ną Polesiu. Łaskawy udział bierze pułk Szwoleżerów. DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONE 
Początek o godz. 4, 6, 8 1 10.15. 

KINO -TEATR Dzis! Najpotężniejszy $ A ER 

0 “ film doby obecnej © T T R Ś © Z R Ą z 
, ? LONIA Rolę „łówną odtwarza król ekranu, Emil Jannings Prasa całego Świata, a wraz z nią i publicz- 

Mickiesicza. 22 największy Uagik świata + ność przyjęła ten film z nebywałym entuzjaz- 
mem. Początek 0_godz. 4-ej, ost. 10.25. ` 
  

  

Dus! Po raz 
pierwszy w Wiiniel 

Kino „Pictadilly“ „PANIKA 
WIELKA, 42. 

HARRY PEEL 
EF 

Jako Maharaaza Lehara i tajemniczy pan X w swej najnowsżej 
3 i najpolężniejszej kreacji w wielkim szlagierze Światowym р. & 

w najwspanialszym filmie sensacyjno- SALONOWYM w 12 aktach. Udział 
biorą: 27 lwów, 15 lwic, € tygrysów, 9 tygrysic, 12 białych i 12 burych 

niecźwieczi oraz niemniej arapieżna, lecz i kusząco powabna DARY HOLM. Słynny balet „TILLER — GIRLS* 
(24 baletnic). Przy nakręcaniu tego filmu Harry Peel został ciężko raniony, o czem mówiła cała prasa 

całego świata, 

  

ostatnie arcydzieło bosko 

pięknej BARBARY LA MARR 
K „Nanda“ 

Vicika 30. 

Dzis! Szaleństwo młouej utracjuszki. Kobiety o nieokreślonych pragnieniach i wrzącej krwi. muszą cgląd 

SZÓSTY ZĄAYVYSŁ KOBIETY 
(SANDRA) Monumentalny psychologiczny dramat w 12 akt, odtwarzający tragedję 
rzycy o owukrotnej duszy. W rol. gł.: BARBARA LA MARR, amant. ANTONIO MORENO i uroczą CLARA BOW 

z życia kobiety wampi- 

  

Kino - Teatr Dzisl Wielki 

„„ Światowid * 
ul. Mickiewicza 9.   
oraz od osób fizycznych podpisuje jeden z zarządców pod 
stemplem firmowym; wszelkie zaś zobowiązania, obligi, rewter- 
sy, weksle, akcepty i żyra wekslowe, przekazy, pełnomocnictwa, 
wszelkiego rodzaju umowy i akty notarjalne i hipoteczne, żą- 
dania zwrotu sum z instytucyj kredytowych podpisują obaj za- 
rządcy pod stemplem firmowym. Spółka z ograniczoną odpo- 
wiedzialnością zawarta na mocy aktu, zeznanego przed Janem 
Buyko, Notarjuszem przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okrę- 
gowego w Wilnie w dn. 23 lutego 1927 roku za Nr. 988 na 

dramat erot;czny „„KSIEŽNICZK
A RARY 

pisarza rosyjskiego Lermontowa „Współcześny bohater". W rolach głównych artysci 

    

w 12 aktach wjg 

powieści głośnego 
Moskiewskich teatrów: 

H. Czarska, T. Bulkwace, B. Bielecka i inne. Piękna treść, bardzo ciekawe zdjęcia natury Kaukazkiej. Film 
pełen emocji i o wielkich walorach artystycznych. 

zam 

  

Tań e Karnawałowe 
Black-Bottom, Bl ss, Tango i Foxtrot | 
wyuczam w najkrótszym czasie. j 

. BOROWSKI 
ul. Trocka Nr 2 róg Niemieckiej. | 

Al Į Kurs rozpoczynam we czwartek 17-go | 
stycznia o godz. 8 ej wiecz., opłata 

czas: nieograniczony. 

406. I. B. Dom Komisowo-Handlowy — MĄKOMIS — 

2364—VI 

z ograniczoną odpowiedzialnością*. Sprzedaż mąki lub 

  

za KURS 10 zł.. zapisy przyimuię. 

nie przyjdzie odwiedzić ją, w jej domu z 
którego tylko co wyjechał, jak powiadam, na ksiąžki dla chorych kliniki uszno-gardla- 

czule żegnany. nej. 

Skład: Polski Lloyd, Słowa. 
kiego 27, tel. 2-79. 

  

Reiestr Handlowy 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wcią- 

gnięto następujące wpisy: 
w dniu 15-11 1928 r. 

8827. I. A. „A. D. Szabsels i J. Lew — S-ka“. Handel 
towarami manufakturnemi. Siedziba w Wilnże, ul. Straszuna 5. 
Spółka istnieje od 22 października 1928 roku. Wspólnicy zam. 
w Wilnie: Aron-Dowid Szabsels — przy ul. Straszuna 5 i Jan- 
kiel Lew — przy uł. Zarzecznej 18..Spółka firmowa zawarta na 
mocy umowy z dnia 22 października 1928 roku na czas nie- 
określony. Zarząd należy do obydwuch wspólników. Weksle, 
umowy, zobowiązania i inne dokumenty podpisują w imieniu 
spółki obaj wspólnicy łącznie pod stemplem firn.owym. Nato- 
miast każdy ze wspólników oddzielnie ma prawo w imieniu 
spółki prowadzić sprawy takowej w instytucjach sądowych i 
administracyjnych, jako też wydawać plenipotencje w tym ce- 
lu osobom innym. 2234—VI 

8828. I. A. „Mowsza Szlapoberski, eksploatacja leśna”, 
w maj. Zamosze, gm. Jodzkiej, pow. Brasławskim, eksploatacja 
leśna. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Szlapoberski Мо- 
wsza, zam. w Rydze (Latvija). '235—VI 

8829. DI. A. „Rywa Wittenberg* w Wilnie, ul. Kalwaryj- 
ska 24, sklep galanteryjny. Firma istnieje od 1927 roku. Wła- 
ściciel Wittenberg Rywa, zam. w Wilnie, ul. Kalwaryjska 38. 

2236—VI 

8830. I. A. „Hotel Handlowy — Rocha Zelańska* w Wil- 
nie, ul. Zawalna 57, hotel. Firma istnieje od 1928 roku. Właści- 
ciel Zelańska Rocha, zam. tamże. 2237—VI 

* w dniu 16-11 28 r. 
8831. I. A. „Bak Chaja“ w Duksztach, pow. Święciań- 

skim, piwiarnia. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Bak 
Chaja, zam. tamże. 2238—VI 

aa 
Dział. B, w dniu 21-11 28 r. 

8918. I. A. „Abel Sora" w Hoduciszkach, pow. Święciań- 
skim, sklep bakalejny i galanterji. Firma istnieje od 1928 roku. 
Właściciel Abel Sora, zam. tamżę, 2239—VI 

8919. I. A. „Josei Charmac“ w Święcianach, ul. Wileń- 
ska, 5, piwiarnia i domowa sprzedaż wyrobów tytuniowych. 
Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel Charmac Josel, zam. 
tamże. 2240—VI 

8920. I. A. „Fejgel Chasia* w Ignalinie, gm. Daugieli- 
skiej, pow. Święciańskim, sklep bakalejno-galanteryjny. Firma 
istnieje od 1923 roku. Właściciel Fejgiel Chasia, zam. tamże. 

2241—VI 

8921. I. A. „Fiszman Lejba* w Opsie, pow. Brasławskim, 
jatka mięsna. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel — Fisz- 
man Lejba, zam. tamże. 2242—VI 

w_ dniu 22-11 1928 r. 
8946. I. A. „Rozental Helena* w Wiszniewie, pow. Wo- 

łożyńskim, herbaciarnia i sprzedaż wędlin. Firma istnieje od 
1927 roku. Właściciel Rozenta! Helena, zam. w Ohrodczykach, 
gm. Wiszniewskiej, pow. Wołożyńskim. 2267—VI 

    

8947. I. A. „Lin Ruwin* w Brasławiu, ul. Piłsudskiego, 
117, sklep towarów włóknistych. Firma istnieje od 1910 roku. 
Właściciel Lin Ruwin, zam. tamże. 2268—VI 

8948. I. A. „Abramowicz Rubin“ w Šwiecianach, ul. Ry- 
nek, 26, sklep bławatny i gotowych ubrań. Firma istnieje od 
1906 roku roku. Właściciel Abramowicz Rubin, zam. tamże. 

2269—VI 

8949. I. A. „Bolesław Rybak* w Jodach, pow. Brasław- 
skim, sklep wódek i win oraz wyrobów tytuniowych. Firma 
istnieje od 1927 roku. Właściciel Rybak Bolesław, zam. tamże. 

2270—VI 

Dział B. w dniu 5-12 1928 r. dodatkowy. 
103. VIII B. „Nowo-Wilejska f abryka masy drzewnej i 

papieru spółka akc.*. Podwyższony o 85.000 złotych kapitał za- 
kładowy obecnie wynosi 102.000 złotych, podzielony па 6.000 
akcyj po 17 złotych nominalnej wartości każda, całkowicie 
wpłacony. Wpisano na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia 
akcjonarjuszy z dn. 29 grudnia 1927 roku oraz Postanowienia 
Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu, opublikowanego w 
„Monitorze Polskim" z dn. 28 sierpnia 1928 r. za Nr. 197. 

2358—VI 

153. III. B. „Polska Fabryka Zapałek w Wilnie „ZNICZ* 
łka z ograniczoną odpowiedzialnością*. Zgłoszono likwida- 

cję spółki. Na likwidatorów powołano zam. w Wilnie juljana 
Junłewicza — przy ul. Zawalnej 13 i Bronisława Wincza — 
przy ul. Mickiewicza 7. 2359—VI 

239. II. B. „M. Grużewski i Spółka — spółka z ograni- 
czoną odpowiedzialnością* Spółka została zlikwidowana i wy- 
kreśla się z rejestru. 2360—VI 

niczoną odpowiedzialnością". Zgłoszono likwidację spółki. Na 
likwidatora powołano Nosela Kałmanowicza, Aa WA 

LE 2 OW AOS nio <А, 

w dniu 4-12 28 r. dodatkowy. 
265. II. В. „РЕРЕСЕ — $półka z ograniczoną odpowie- 

dzialnošcią“. Spółka została zlikwidowana i wykreśla się z reje- 
stru. 2362—VI 

Dział A w dniu 27-11 28 r. dodatkowy. 
1758. Il. A. „Byteński Mendel". Generalną plenipotentką 

firmy jest Elka Byteńska, zam. w Wilnie, przy ul.  Niemie- 
ckiej 21. 2363—VI 

Dział B w dniu 3-12 1928 r. 
405. I. B. „KOTWAN — spółka z ograniczoną odpowie- 

działnością*. Budowa, uruchomienie i eksploatacja młyna mo- 
torowego, mplarni i olejarni. Siedziba w maj. Czurlony, gm. 
Wiszniewskiej, pow. Wilejskiego. Przedsiębiorstwo rozpoczę- 
ło działalność 10 marca 1927 roku. Kapitał zakładowy 6.000 zło- 
tych, podzielony na 12 udziałów po 500 złotych każdy, całko- 
wicie wpłacony. Zarząd spółki stanowią zam, w maj. Czurlony, 
gm. Wiszniewskiej, pow. Wilejskim: Wanda Junosza-Stępowska 
i Edward Krasicki. Korespondencję, pokwitowania z odbioru 
wszelkiego rodzaju korespondencji pocztowej i telegraficznej, 
zwykłej, polecorej, wartościowej i pieniężnej, pokwitowania z 
odbioru przesyłek, dokumentów i towarów z kolei, żeglugi, ko- 

     

  

  

innych produktów zbożowych na rachunek własny i-komisowo. 
Słedziba w Wilnie przy ul. Zawalnej, 48. Spółka istnieje od 23 
września 1928 roku. Kapitał zakładowy 5.000 złotych, podzie- 
lony na 100 udziałów po 50 złotych każdy, całkowicie wpłaco- 
ny. Na zarządcę sp ółki na czas do dn. 1 stycznia 1930 roku 
został wybrany Ber Rubinsztejn, zam. w Wilnie, przy ul. Szo- 
pena 3. Umowy, weksle, czeki, pełnomocnictwa, akty, doku- 
menty i inne pisma podpisuje zarządca, do którego również 
należy odbiór przesyłek Cian i kolejowych, podpisywa- 
nie korespondencji zwykłej, telegraficznej i pieniężnej. Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu, ze- 
znanego przed Antonim Miksztowiczem, pełniącym obowiązki 
Adama Murza-Murzicza, Notarjusza przy Sądzie Okręgowym 
w Wilnłe w dn. 23 września 1928 roku za Nr. 4922 na czas 
nieokreślony. 2365—VI 

Dział A w dniu 27-11 28 r. dodatkowy. 
2815. II. A. „Balberiski Calel". Siedziba przedsiębiorstwa 

i firmy została przeniesiona do N.-Wilejki, ul. Połocka 1. Calel 
Balberiski zam. w N.-Wilejce, przy ul. Połockiej 1. 2366—VI 

w dniu 4-12 1928 r. dodatkowy. 
568. II. A. „Blejchman Mejer“ Siedziba przedsiębiorstwa 

została przeniesiona pod. Nr. 43 przy ul. Wiłkomierskiej w Wil- 
nie. Blejchman Mejer zam. w Wilnie, przy ul. a acz 43 

616. Il. A. „Cerfos Jan". Przedsiębiorstwo zostało zlikwi- 
dowane i wykiešla się z rejestru. 2368—VI 

640. II. A. „Cukierman Ajzik*. Przedmiot: skład Śledzi. 
Siedziba przedsiębiorstwa została przeniesiona na ul. Rudnicką 
pod Nr. 10 w Wilnie. Cukierman Ajzik zam. w Wilnie, przy 
ul. Nowogródzkiej 16. 2369—VI 

764. IL. A. „Gicelter Abram". Przedsiębiorstwo zostało 
zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 2370—VI 

2006. II. A. „Klok Sora". Przedsiębiorstwo zostało zlikwi 
dowane i wykreśla się z rejestru. 2371—VI 

2350. Il. A. „Patasznik Lejba*. Właściciel przedsiębior- 
stwa Lejba Patasznik zmarł. Do czasu zatwierdzenia spadko- 
bierców w sprawach spadkowych do zarządzania  przedsię- 
biorstwem spadkowem bez prawa podpisywania zobowiązań 
w imieniu przedsiębiorstwa upoważniony został Józef Raskin, 
zam. w Wilnie, przy ul. Jagiellońskiej 7. 2372—VI 

3187. II. A. „Lejba Żółtak*. Firma obecnie brzmi: „Sklep 
sukienno-bławatny — MANUFAKTURA ŁÓDZKA — Leon 
Żółtak*. Siedziba przedsiębiorstwa została przeniesiona na ul. 
Wielką pod Nr. 21. Właściciel Leon veł Lejba Żółtak zam. 
przy ul. Wielkiej 21. 2273—VI 

w dniu 4. 12. 28 r. dodatkowy. 
5447. Il. A. „Milner Gołda* Przedsiębiorstwo zostało zli- 

kwidowane i wykreśla się z rejestru. 2374 — VI. 

5504, II. A. „Gustaw Arndt i Stanisław Jezierski — spółka 
firmowa". Spółka została zlikwidowana i wykreśla się z reje- 
stru. 2375 — VI. 

6281. II. A. Koplewski Hipolit". Siedziba przedsiębiorstwa 
' została przeniesiona do st. lwacewicze, gm. Mało - Solecznic- 

kiej, pow. Witieńsko - Trockiego. 2376 — VI. 

T 17070. Il. A. „Gamerów Josiel*. Przedsiębiorstwo zostało 
zlikwidowane i wykreśla się z rejestru, 2377 — VI. 
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mocne gwarancje 
bardzo dogodnie 

D. H.-K. „Zachgta“ 
Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. k 

w certrum miasta, te: buchalterji. Podania z 
lefon konieczny. Łask. referencjami składać 
zgłoszenia do Biuraco 25 go b. m. do 
Ogłoszeń S. Jutana, Dyrekcji Generalnego 
ul. Niemiecka 4, te- Biura „Acministracja“, 
lefon 222. —o ul. Wielka 42. 66l—0 

Lo c 

STOPER CLAUSTON. 

8) Tqagitzna przygoda p. Rolinedn 
Język literata odmówił mu posłu- 

szeństwa, po chwili dopiera zdołał wy- 
jąkać z trudnością: 

— Tak... 
— Czy mogę wejść? — zapytał 

gość. — Nazywam się Sopper. Czyta- 
łem właśnie, — ciągnął dałej rektor, — 
niezmiernie ciekawy artykuł pański do- 
tyczący tragicznych zajść, jakie miały 
miejsce w tym domu. 

Czepel zauważył, że gość drży ner- 
wowo, a czując, że ogarnia go również 
drżenie, nie wiedział, czy niepokój pa-- 
na Soppera ma być objawem pociesza- 
jącym, czy nie.8 

— Ogarnęta mnie gwałtowna chęć 
obejrzenia domu, oznaczonego  tragi- 
cznem piętnem zbrodni czy pan pozwo- 
Ji mi wejść? 

— Ależ... naturalnie... bardzo pro- 
szę, — odrzekł literat. 

— Nie chciałbym zabierać panu je-, 
go cennego czasu, — mówił p. Sopper, 
starając się opanować wzruszenie. — 
Gdyby pan pozwolił mi obejrzeć po- 

koje... ! 
e Proszę bardzo, niech pan będzie 

łaskaw obejrzeć wszystko... pozosta- 
wiam pana... Sopper nie mógł powstrzy 
mać westchnienia ulgi. 

— O, dziękuję bardzo! 
— Niema za co! — mruknął Cze- 

peł, wchodząc Śpiesznie na schody. 

Aa Wydawca Stanisiaw Macklewicz.„Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

Znalazłszy się w swym gabinecie, 
literat zamknął na klucz drzwi i 
schował czem prędzej pod materac rę- 
kopis drugiega swego artykułu, będą- 
cego aktem oskarżenia rektora. 

V. Dadot de Fresco wychodzi па рою- 
wanie. 

Dadot de Fresco wyszedł z domu w 
pełnym rynsztunku. Postać jego wzbu- 
dzała zaufanie i sympatję. Lecz nigdy 
jeszcze żaden tenor nie miał tak groż- 
nego oblicza, jak Dadot de Fresco dnia 
tego. Na jednem ramieniu zwisał ka- 
rabin, na drugim — sznurowa drabinka 
Wiazłszy na mur, dzielący dwa sąsied- 
nie ogrody, Dadot de Fresco zaczął ba- 
dać sytuację, kryjąc się wśród gałęzi 
klonu. 

Nagle drgnął i zbladł: poprzez szy- 
by błysnęło ku niemu światło z okien 
gabinetu w domu Nr. 47. Nie wahając 
się dłużej skoczył do ogrodu i zaczął 
nabijać strzelbę. 
Zręcznie' zarzucił drabinkę i wkrótce 

znalazł się przy oknie. Przez chwilę 
uczuł, że odwaga opuszcza go, ujrzał 
bowiem swego wroga stojącego przed 
kominkiem. Widać było tylko jego sze- 
rokie plecy. Czynność jego wydawała 
się wielce podejrzaną: palił bowiem ja- 
kąś książkę, drąc ją na kawałki i rzu- 
cając w ogień. 

U człowieka pochodzącego z rasy 
łacińskiej, a posiadającego  tempera- 
ment południowy, granica pomiędzy 
myślą a czynem często nie istnieje. Nie 

mór celnych, od wszelkich instytucyj rządowych i prywatnych 

  

było czasu na wsunięcie się przez okno 
do pokoju. Trzeba więc było decydo- 
wać się na strzelanie z drabinki-—przez 
okno. 

Stanie na sznurowej drabińce nie 
była rzeczą łatwą, jednak bohaterskie- 
mu tenorowi udało się oprzeć strzelbę 
na ramieniu i wycelowawszy w szero- 
kie plecy wroga wystrzelić. : 

Jednak romantyczny ten jegomość 
nie zwrócił uwagi na dwie ważne oko- 
liczności: pierwszą był fakt, iż lufa 
strzelby dotykała się do szyby a drugą 
— dobrze znane wszystkim strzelają- 
cym targnięcie strzelby w chwili wy- 
strzału, które nabierało znaczenia szcze 
gólnega wówczas, gdy strzelający stał 
na niepewnej drabince sznurowej. 

To też gdy rozległ się wystrzał, te- 
nor został trącony mocno w ramię i 
zanim się zorjentował, co się dzieje, 
spadł w dół. W ciągu kilkunastu minut 
noc przesłaniała jego oczy. 

Gdy obudził się, ujrzał pochyloną 
nad sobą swą młodziutką żonę, łamią- 
cą rozpaczliwie ręce. Prócz niej w po- 
koju znajdował się Feliks Czepel i in- 
spektor Bray. Obaj przyglądali się z 
uwagą i ciekawością. 

On żyje! — zawołała żona, — 
Chwała Bogu! On żyje! 

Wierna i oddana małżonka postąpi- 
fa również gwałtownie, jak jej nieopa- 
trzny mąż: gdy bowiem wyszedł z do- 
mu, posłała natychmiast pa policję, poś 
piech jej nie przyniósł jednak pożąda- 
nych owoców: policja znalazła go już 

  

nawpół żywego, zemdlonego, pod ok- 
nem domu Nr. 47. 

Po odzyskaniu przytomności, boha- 
ter nasz opowiedział szczegółowo całą 
swą przygodę: W chwili, gdy miał wy- 
strzelić w plecy wroga, ten dostrzegł 
go, rzucił się ku niemu i, w tej właśnie 
chwili gdy rozległ się wystrzał wyrwał 
strzelbę z rąk detektywa i uderzył go 
z całej siły w ramię, obezwładniając i 
zrzucając w ten sposób z drabiny. 
Krzyknął on przytem: „eszcze raz* i 
zniknął, nie zdążywszy uderzyć po raz 
drugi wroga. Inspektor świdrował mó- 
wiącego swemi bystremi oczyma. Ot- 
warte, przyjemne rysy twarzy artysty 
nie mogły nie uczynić na nim miłego 
wrażenia. Lecz krótkie spodnie, pióro 
przy kapeluszu i inne oryginalności 
stroju zrobiły na nim wrażenie ujem- 
ne. To też po chwili inspektor odwrócił 
głowę i spojrzał w okno. 

— Okno jest zamknięte! — rzekł. 
— Ależ widziałem na własne oczy 

jak się otworzyło! — oznajmił tenor. 
Scyzorykiem inspektorowi udało się 

wyjąć z ramy okiennej kilka kulek 
śrutu. 

— Śrut— dobry do bicia bekasów! 
— zauważył złośliwie. 

— Do bicia bekasów! — oburzył 
się artysta. — Ja strzelałem do mor- 
dercy! 

— Więc pan twierdzi, że ten sam 
człowiek kopał dzisiaj ziemię w ogro- 
dzie, a potem palił książkę w kominku? 

— Tak, tak! Przysięgam! 

Inspektor wzruszył ramionami. Wie 
dział on iż na wyobraźni południowców 
polegać nie można. 

— Czy pan może przysiądz, že on 
nie sadził kartofli? 

— Ależ on zakopywał ciało swej 
żony, lub jej kości! 

Odpowiedź ta wywarła wrażenie ną 
inspektorze lecz usiłował tego nie oka- 
zać: przyznać że Buffington miał rację 
byłoby ponad jego siły. 

Feliks Czepel asystował tej scenie 
bez niepokoju i przykrości. Nagle przy- 
szła mu myśl zbawienna. 

— Panie inspektorze, — rzekł — 
ja również widziałem Molineau! 

— Pan? — zawołał inspektor, — 
gdzie pan był? 

— ]а byłem... zaraz... ach, tak, ja 
byłem w sypialnym... Patrzałem przez 
okno, z roztargnieniem... pan mnie ro-- 
zimie... 

— Nie, nie rozumiem, — przerwał 
z gniewem Bray. — Cóż dalej? 

— Dalej?... Widziałem, jak Moli- 
neau wbiegł do domu. 

— Hurra! — krzyknął Dadot. — 
Ach jakże jestem panu wdzięczny, mój 
szlachetny przyjacielu. 

Inspektor zachowywał spokój nie- 
zmącony. 

— Czemu więc pan nie wybiegł za 
nim. 

— Ja... ja szukalem butėw!.. 
Myśl inspektora  rozjasniła nagie 

myśl. 
— Aha, rozumiem. Pan się prze- 

    

straszył? — uśmiechnął się, mrugając 
okiem porozumiewawczo. — Więc Pun 
widział mordercę? Zaraz zobaczy:ny, 
czy nie pozostawił on śladów swej wi- 
zyty. ; 

Jak pies myśliwski, który wietrzy 
vycz, inspektor skoczył do ogrodu. 
— Inspektorze, inspektorze!—krzy 

czał Czepel, biegnąc za nim. — Pan 
mnie źle zrozumiał, to nie było przez 
tchórzostwo... 

Lecz widząc niedowierzający uś- 
miech Bray'a zamilkł. Niesprawiedli- 
wość oburzyła go — zwrócił się do 
śpiewaka: 

— Ale pan mi wierzy, mam nadzie. 
je? — zapytał. ‚ 

Pogarda jednak bohiaterskiego teno* 
ra nie miała granic, odwrócił się więc 
bez słowa od pytającego. 

— Do kaduka! — mruknął z gnie- 
wem, patrząc na odchodzących. 

Napróżno inspektor obejrzał cały о- 
gród, nie znalazł ani kości, 'ani żadnychę: 
Śladów mordercy. Natomiast w komin- - 
ku znalazły się resztki spalonych kar- 
tek francuskiej książki, której treści je-. 
dnak nie udało się odcyfrować. Nagle 
starania jego zostały uwieńczone nad- 
spodziewanym skutkiem: oto w kącie 
znalazła się kartka z napisem: 

„Nie zapomnieć o: kupieniu brzyt- 
wy i zamówieniu dwuch kajut". 

zapanować nad wzruszeniem. 

  

     
    

      
   

    

Tym razem milczący Bray nie mógę., 4 

t 
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