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NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jaźwińskieg ". 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Poł. Macierzy Szkolirej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. * 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kołejowy. 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC -— Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność WILNO, Czwartek 17 stycznia 1929 r. 
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"Ra troncle gospodarczym. 
Etatyzm a liberalizm. — Drogi 
do porozumienia. — Obawy. 

Etatyzm w Polsce nie jest rzeczą 

ły najnowszej. Drogę do niego 

utorowały warunki, w których pow- 

stało Państwo, następnie sejmowładz- 

two, które, korzystając z bezsilności 

zależnych od siebie rządów, czynnik 

gospodarczy podporządkowało do- 

ktrynom, wielką wspólność ze wscho- 

dem mającym. Można nie zgadzać 

się z poszczególnemi tezami dr. Jana 
Bobrzyńskiego w jego broszurce z 
roku 1927 „Etatyzm czy indywidua- 

lizm w gospodarstwie panstwowem“ 

—nie sposób jednak odmówić słusz- 

ności twierdzeniu, że rozrost etatyz- 

mu powodowany był przedewszyst 

kiem: 

1. Wszechświatowym 
cjalistycznym który po wielkiej woj- 

nie rozwinął się ze spotęgowaną in- 

tensywnością w większości państw i 

załikcentował się niemniej w całej 

rozbudowie podstaw  ustrojouych 

młodego państw. polskiego. 

2. Gospodarką wojenną, która ze 

względów militarnych i aprowizacyj- 

nych zmusiła państwa wojujące do 

ześrodkowania w swym ręku najważ- 

niejszych dziedzin gospodarstwa kra” 

jowego. Rządy młodej Polski ipod 
wpływem nieszczęsnego hasła gospo- 

_ darki przejściowej nie potrafiły z po- 

/ czątku uczynić nic innego, jak prze- 

jąć się tym systemem, zużytkowując 

nazb,t gorliwie stworzony przez 

ładze zaborcze i okupacyjne stan 
czy i ap rat administracyjny. 

3. Niewyrobieniem ogółu urzędni- 

/ ków państwowych, którzy objęli w 
pierwszych latach funkcje i odpowie- 

dzialność, przerastające znacznie ich 

_ wiedzę fachową i doświadczenie, 

| 4. Ni dostatkiem kopitału „pry- 

wainego. Anormalna preponderancja 

finansowa państwa nad zredukowa- 

nym do minimum po wojnie i inflacji 

kapitałem prywatnym musiała pociąg- 

nąć za sobą tem większą ingerencję 

państwową w sprawach gospodar- 

czych im mniejszą siłą rzeczy stawa- 

łą się prywatna inicjatywa gospo- 

darėza, 
5. Bankructwem indywidualizmu 

polskiego, wykazanem przez stronnic- 

twa sejmowe pod względem zdolnoś- 

ci rządzenia państwem i gospodar- 

stwem narodowem. 

Te właśnie czynniki, obok  szere- 

gu innych drugorzędnych, powodo- 
| wały, że pierwiastek etatystyczny do- 

minjowal niemal w każdej dziedzinie 

gospodarczej. Rozrastały się przed: 

, siębiorstwa państwowe, z niezależnie 

od tego rozwoju życia gospodarczego 

| i kierunki tego rozwoju były zgóry 

przesądzone nie w. zależności od 

ukłądu warunków i stosunków eko- 

nomicznych, lecz woli waństwa. Wiele 

mówiącym przyczynkiem do tego 

Stanu była reforma rolna, dalej nad- 

mierne świadczenia socjalne, polityką 

obrony konsumenta miejskiego kosz- 

tem rolnictwa i t. p. 

| Przewrót majowy był przewrotem 

| nie tylko politycznym, ale i gospodar- 

czym. Ponad głowami obradujących 

w Sejmie rząd wyciągnął rękę poro- 
zumienia w stronę tych, którzy 'do- 

tychczas byli wytrwale oOmijani, w 

stkonę czynników gospodarczo - рго- 

"dukcyjnych. Odtąd rząd przed 
4 powzięciem _ jakiejkolwiek _ decy- 

zji, dotyczącej gospodarki narodo- 

wej, zwykł zasięgać opinii sier go- 

/ spodarczych i działać z niemi w kon- 

_ takcie. Rozmaicie było— sfery. gospo- 

*darcze były albo nie były zadowoło- 
ne z ostatęcznie przez rżąd zajętego 

Stanowiska. Nie ulegało jednak nara- 
zie wątpliwości, że front gospodarczy 

wzmacnia się, że próżne są obawy, 
iż stoimy jakoby „POd znakiem  po- 
wolnej i spokojnej, ałe niemniej po- 

„ Stępującej naprzód socjalizacji, która 
| gdłęoku na rok, to wyraźnie, to nie- 

uchwytnie, prawem i lewem, bez 
względu na zmiany trządów i  prze- 
miany w naszych ugrupowaniach po- 

,litycznych, ogarnia nietylko 
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” 
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ECHA STOLICY 

D ustrój sądów. 
WARSZAWA, 16 I PAT. Dziś pod prze- 

wodnictwem pos. Pierackiego (KI. Nar.) 
obradowała pełna komisja prawnicza. Ko- 
misja przeoyskutowała wnioski podkomisji 
prawniczej do art. 90 prawa © ustroju są- 
dów. Wnioski podkomisji zostały w zupeł- 
ności przyjęte. Tylko sprawa obligatoryj- 
nego odwoływania się sądów grodzkich do 
senatów odwoławczych w sądach okręgo- 
wych, dalej Sprawa nominacji sędziów 
grodzkich przez ministra sprawiedliwości, 
wywołały ożywioną dyskusję. Utrzymały 
się atoli propozycje podkomisji. 

Uchwały P. &. L. „Piasfa“. 
„Jak donosilišmy w ciągu dwóch dni 

ubiegłych odbywały się w Warszawie obra- 
dy Rady Naczelnej P.S.L. „Piasta* na któ- 
rych po ożywionej dyskusji uchwalono 
szereg uchwał. 

W uchwalach swych piastowcy uznają 
republikański i demokratyczno-parlamen- 
tarny ustrój jako jedyną ostoję rozwoju 
politycznego i gospodarczego Państwa. 

„, „Dalsze rezolucje mówią o potrzebie 
zjednoczenia sił ludowych, utrzymaniu sa- 
morządu, o przeciwdziałaniu apatji i bier- 
ności społeczeństwa dla spraw państwo- 
wych, o zbytnich wydatkach w budżecie 
państwowym na cele administracyjne, o 
potrzebie podwyższenia kontyngentu rocz- 
nego parcelowanej ziemi i obniżenia jej 
cen, O utrzymaniu w szkolnictwie na tere- 
nie narodowo-mieszanym zasady, umożli- 
wiającej wychowania młodzieży w duchu 
zgoanego współżycia narodowości, W oso- 
bnej rezolucji Piast wskazuje na wążkość 
zagadnienia mniejszości narodowych. 

Czy hudżef państwa wzrósł nad: 
miernie? 

W związku z zarzutami opozycji że 
budżet nasz wykazuje nadmierne powię- 
kszenie, warto zanotować”! opinje jednego z 
wybitnych teoretyków-ekonomistów. 

‚ — Budżet wzrósł м latach ostatnich 
nie tylko w porównaniu z czasami przed- 
wojennemi. W szeregu państw budżety te 
wzrosły i dotychczas 7 roku na rok. A 
więc np. wzrost wydatków wyniósł od ro- 
ku 1924 do 1928: w Niemczech—28 proc, 
we Francji - 28 proc.,w Rumunji—21 proc., 
przyczem we Francji zą lątą 1925—1928 
okrągło 30 proc. 

— Jakże wygląda wobec wzrostu bud- 
żetów tych państw wzrost budżetu pań- 
stwowego u nas? 

‚ — \№ celu porównania naszego preli- 
minarza 1920-30 z ostatniem zamknięciem 
rachunkėw bužetow;ch za 1925 rok, prze- 
liczamy Odnośne cytry tego zamknięcia na 
złote wedłuy obecnego parytetu. Otrzyma 
ne w ten sposób kwoty bę 4 wyrażone w 
pieniączu 0 jednakowej sile nabywczej, 
gayż obecny poziom cen (w g wskaźnika 
cen hurtowych) wyrażonych w walucie zło- 
tej jest prawie identyczny z średnim po- 
ziomem w 1925 roku. Po dokonaniu tych 
obliczeń stwierdzić musimy, że preliminarz 
1929-30 w porównaniu z zamknięciem ra 
chunków budżetowych 1925 jest wyższy 
tylko o 11 proc. 

Posłanka Praussowa w klubie h. 
frakcji rewolucyjnej. 

Posłanka Zofja Prausowa, która od- 
dała swój mandat do dyspozycji kongresu 
P. P. S, odbytego dnia 1 listopada w So- 
snowcu, w chwili, gdy przez dwa i pół mie- 
siąca nie dostawała Odpowiedzi na swoją 
rezygnację, w dniu dzisiejszym wstąpiła do 
klubu poselskiego P.P.S. dawnej frakcji 
rewolucyjnej w charakterze posłanki. W 
ten sposób klub ten liczy już 10 członków. 

  

ZA I PRZECIW. 

Przysłowie ludowe zacyfowane 
nie w porę. 

Na początku wczorajszego _ posiedzenia 
poseł Walnicki z ukraińskiego Sielrobu mó- 
wił straszne irazesy o krwawej masakrze 
w powiecie Żółkiewskim. Marszałek Daszyń- 
ski kilkakrotnie mu przerywał, aż wreszcie 
zniecierpliwiony powiedział -mu: „Powie- 
dział Pan tyle dyplomacji, że przynajmniej 
to mógł'Pan zrobić dla ludzi konkretnych, 
aby napisać wniosek". Zachowanie się Mar- 
szałka było oczywiście bardzo na miejscu, 
ale ktoś ze starszych panów, pamiętający 
debiuty. młodego posła Daszyńskiego w Wie- 
deńskiej Radzie Państwa, mruknął pod no- 
sem: "zapomniał wół, jak cielęciem był”. 

    

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

Z ZA KORDONÓW. 

- Litwa i Łotwa. 
NOWY POSEŁ ŁOTEWSKI W KOWNIE. 

15 b. m. nowy poseł łotewski w Litwie 
R.liepinsz na uroczystej audjencji wręczył 
swe akredytywy prezydeńiowi Smetonie 

Smetorna wygłosił mowę, w której 
wyraził wdzięczność piezydeniowi Łotwy za 

я z kolei życzył mu  jaknajwięcej 
Domy Frezydent Smetona poruszył 
rownież ścisły związek, jaki istnieje między 
obu marodam. przypomniał rok 1918, kiedy 
to w ciężkiej chwili Łotysze zwrócili się 
o pomicc do Litwinów i wskazał, że naród 
lit:wsk* i jego rząd korzystali z każdej oka- 
zji, aby osiągnąć możliwie większe zbliżenie 
z państwami bałtyckiemi, a zwłaszcza z Ło- 
twą i z tego powodu zawsze wysuwali tak 
zw. „klauzulę bałtycką”*. Przypomniała o 
tem Litwa i teraz, gdy rząd litewski po 
otrzymaniu propozycji 0 przeprowadzeniu w 
życie gwarancji pokoju we wschodnim za- 
kątku Europy uważał za swój obowiążek w 
pierwszej kolei zwrócić się z odpowiednią 
propozycją do Łotwy. ° NE, 

NIEPRZYCHYLNY GŁOS „LIETUVOS 
AIDAS“. 

„Lietuvos Aidas“ w związku z 
akredytowaniem nowego posła łotew- 
skiego w Kownie Lepinsza w artyku- 
le wstępnym zaznacza, że o nowym 
pośle panuje naogół najlepsza opinja 
i dlatego można mieć nadzieję, że je- 
go misja na Litwie zostanie uwień- 
czona powodzeniem. Następnie „Lie 
tuvos Aidas“ zajmuje się całokształ- 
tem stosunków  litewsko-łotewskich, 
przyczem między innemi pisze: Wśród 

  

obu narodów było wielu romantyków, ni 
marzących o utworzeniu jednego pań- 
stwa litewsko-łotewskiego. Teraz jesz- 
cze ta myśl nie została zupełnie za- 
rzucona. Jednakże horyzont dobrych 
stosunków sąsiedzkich często pokry- 
wał się ciemnemi chmurami. Litwini 
dumni ze swej Świetnej przeszłości hi- 
storycznej i tradycyj swoich wielkich 
książąt, wspominając te czasy, kie- 
dy terytorjum Litwy rozciągało się 
od morza Bałtyckiego do Czarnego, 
nie mogą pogodzić się z tem, że b;ła 
stolica i znaczna część terytorjum li- 
tewskiego znajduje się w rękach 
obcych. To też wydaje się im samo 
przez się zrozumiałem, że politycy 
bratniego narodu łotewskiego powin- 
ni bylby zrozumieć żądania litewskie 
i przestrzegać w sporze litewsko pol- 
skim o Wilno przynajmniej najściś- 
lejszej neutralności. Niestety, odpo- 
wiedzialni łotewscy mężowie stanu 
nie zawsze to rozumieli i prawidłowo 
oceniali. Politycy łotewscy ujawniali 
niekiedy  sympatję w stosunku do 
Warszawy, widząc u Litwinów nieui- 
ność i oziębienie w stosunku do Ło- 
tyszów. W  kwestji kolei Libawa- 
Romny prasa łotewska przemówiła 
w bardzo ostrym tonie. „Socjaldemo- 
krats“ pisał nawet o konieczności 
wojny gospodarczej z Litwą. W ubieg- 
łym roku  nieprzyjazny stosunek 
Łotwy do Litwy wyrażał się w po- 
gróżkach dzienników różnych kierun- 
ków. Pod koniec lata były poseł 
łotewski na Litwie Balodis  zu- 
pełnie niespodziewanie oddał przy- 
sługę Polakon, mówiąc na zgro- 
madzeniu Ligi Narodów o interesach 
państw trzecich, które—jego zdaniem 
—cierpią z powodu braku komunika- 
cji bezpośredniej między Litwą a Pol- 
ską. Ten nieprzyjazny dla Litwy krok 
Balodisa wywołał niemożność jego po- 
zostawania  nalal na stanowisku 
przedstawiciela republiki łotewskiej w 
Litwie. Naszem zdaniem pisze „Lietu- 
vos Aidas''— łotewskie próby orjento- 
wania się w kierunku Warszawy nie 
tylko nie rokują nic dobrego dla Li- 
twy. ale nie możemy się też dopatrzeć 
żadnych szczególuych korzyści. jakie- 
by wynikały stad dla Łotwy. Witając 
nowego posła łotewskiego, dziennik 
wyraża nadzieję, že uda się mi na- 
prawić błędy, popełnione przez nie- 
których polityków łotewskich, które 
przeszkadzały dotychczas zacieśnieniu 
stosunków między obu krajami. 

  

1aDA — ul. Suwałska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO -— Księgarnia T-wa „Ruch“. ! 

str. 2-ej 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 © 25 proc. dro- 

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

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na 

Tajemnica niemieckiej Reichswehry 
Zdradzona gazecie angielskiej 

BERLIN, 16-I. PAT. SOCJALISTYCZNY „VORWAERTS* PRZYNIÓSŁ 
DZIŚ, JAKO JEDYNY Z DZIENNIKÓW PORANNYCH, SENSACYJNĄ WIA- 
DOMOŚĆ Z LONDYNU, ŻE TAJNY MEMORJAŁ MINISTRA REICHSWE- 
HRY GEN. GROENERA, OPRACOWANY PRZEZ NIEGO W CZASIE DE- 
BATY REICHSTAGU NAD SPRAWĄ BUDOWY NOWEGO PANCERNIKA, 
ZOSTAŁ OGŁOSZONY W PEŁNYM TEKŚCIE PRZEZ MIESIĘCZNIK AN- 
GIELSKI „REVIEW OF REVIEWS", 

Niesłychany skandal. — Kto zdradził tajemnicę? —— - Komuniści o intrydze 
angielskiej na korzyść Polski 

BERLIN, 16-1. PAT. Ogłoszenie przez „Review of Reviews“ tekstu  memorjału 
ministra Groenera podziałało w Berlinie jak wybuch bomby, wywołując  niesłychaną 
sensację. Caa prasa niemiecka jednomyślnie nazywa ogłoszenie tego memorjału przez 
misięcznik angielski niesłychanym skandalem, przyczem charakterystyczną jest rzeczą, 
że nawet „Deutsche Tageszetung" i Germania" oświadczają wyraźnie, że  solidaryzują 
się całkowicie z „„Vorwaertsem* w ocenie tego sensacyjnego wydarzenia. Cała prasa 
podkreśla, że memorjał ten znany był tylko bardzo nielicznemu gronu osobistości poli- 
tycznych, przyczem jedne dzienniki mówią o 13 osobach, inne o 25. Memorjał ten do- 
ręczony był tylko ministrom, premjerom kilku państw Rzeszy i kilku posłom Reichstagu 
w egzemplarzach przejrzanych i podpisanych przez samego ministra Groenera. jak do- 
nosi prasa, rninister odrazu zażądał od wszystkich polityków, którym memorjał wręczył, 
zwrotu memorjału i wdrożył surowe dochodzenia, aby wykryć sprawców niedyskrecji. 

Komunikat oficjalny, w tej sprawie wydany, nie zaprzecza bynajmniej  auten- 
tyczności memorjału i ogranicza się tylko do podkreślenia, że memorjał ten nie jest 
memorjalem całego gabinetu, lecz tylko ministra Groenera. Dzienniki popołudniowe 
przynoszą komentarze, w których obok podkreślenia skandaliczności samego faktu Ee 
szenia, z naciskiem starają się wmówić, że memorjał nie zawiera nic nowego i że ) 
on powtórzeniem tylko przemówienia ministra Groenera w Reichstagu i komisjach reich- 
stagowych, a więc, że nie zawiera nic naprawdę tajnego. Komunistyczna „Welt am 
Abend* podnosi specjalnie ustęp, że po zbudowaniu nawych pancerników flota ' nie- 
miecka mogłaby nawet wielkim okrętom rosyjskim przeciwstawiać jednostki równowar- 
tościowe. Dziennik ten dopatruje się we wzmiankowanym ustępie klucza do wyjaśnie- 
nia zagadki, dlaczego memorjał ogłoszony został w Londynie, twierdząc, że koła angiel- 
skie chcą przez ogłoszenie tego memorjału zakłócić stosunki niemiecko-rosyjskie i od- 
dać Polsce usługę przez wywarcie z kilku stron naciska na niemiecką politykę zagra- 

TEKST TAJNEGO MEMORJAŁU 
Przewidywania ra wypadek wojny z Polską. 

BERLIN, 16 I. Pat. Tekst memorjału ministra Groenera, ogłoszony 

przez „Review of Reviews", podają dzienniki berlińskie. 
Minister Groener, stwierdziwszy, że wojna z jednem tylko mocarstwem 

jest obecnie wykluczona, oświadcza, że jeżeli niemieckie siły zbrojne nie 

będą w stanie wypełnić swych zadań w wypadku ewentualnej konieczności, 

to raczej należałoby zupełnie znieść wszelką siłę zbrojną Niemiec. Siła 
zbrojna Niemiec — oświadcza min. Groener—może mieć tylko dwa zadania: 
obrona terytorjam niemieckiego przed napadem ałbo obrona neutralności 
Niemiec. 

Autor memorjału przypomina, że od chwili zakończenia wojny świa- 

towej, dość wiele było tego rodzaju wydarzeń. Włochy napadły na Fiume 

w czasie zawieszenia breni. Polacy przy pomocy zamachu opanowali Wił- 

no, Litwini Kłajpedę. We wszystkich tych wypadkach celem napadu. było 

stworzenie faktów dokonanych, a skutkiem tego było to, że rabunek prze- 

kształcił się w wieczne posiadanie, Zachowanie się Polski - oświadcza mi- 

nister— może dostarczyć powodów do przypuszczenia, że tego rodzaju wy- 

padki mogą się w praktyce zdarzyć i w przyszłości. Apetyt Polski na ob- 

Szaryin emieckie w Prusach Wschodnich i na Górnym Śląsku jest—zda- 
niem min. Groenera—rzeczą jawną i jasną. 

Przechodząc do sprawy obrony neutralności Niemiec, mówi memorjał 

o tem, że 60 miljonowy naród niemiecki, zamieszkały w sercu Europy 

jest narażony na poważne niebezpieczeństwo wciągnięcia go do starcia 

pomiędzy ugrupowaniami poszczególnych mocarstw. Jeżeli Niemcy nie 

chcą, aby ich neutralność została naruszona, to zmuszone są do przygo- 
towania się do obrony swej neutralności. 

Mówiąc o zadaniach floty niemieckiej w razie ewent, konfliktu, me- 

morjał na pierwszem planie stawia analizę roli, jaką marynarka niemiecka 

odegrałaby w razie napadu Polski na Prusy Wschodnie. W tym wypadku 
Polska—mówi min. Groener — miałaby przeważającą siłę do dyspozycji. 
Przedarcie się niemieckiej siły zbrojnej przez korytarz z trudnością tylko 

dałoby się wykonać. Prusy Wschodnie odczułyby w najkrótszym czasie 

brak amunicji. Marynarka niemiecka miałaby wobec tego trojakie zadanie: 

osłanianie transportów, interwenjowanie w walkach toczących się na wy- 
brzeżu i osłonę sił lądowych przeciw atakom ze strony morza. 

Gofnięcie draźliwej usfawy w Kownie 
KOWNO, 16-I1. PAT. jak donoszą dzienniki, ministerstwo spraw we- 

wnętrznych rozesłało okólnik, znoszący niedawno wydane rozporządzenie, 
na podstawie którego osobom w wieku poniżej łat 21, zakazany był udział 
we wszelkich stowarzyszeniach i organizacjach. Jak wiadomo rozporządze- 
nie to była jednym z powodów zwołania ostatnich kongresów opozycji, któ- 
re uznały go za sprzeczne z prawem. Obecnie postanowiono załatwić tę spra- 
wę w drodze osobnej ustawy. 

Rokowania esfońsko-sowieckie 
TALLIN, 16-1. PAT. Prace przygotowawcze do rokowań z Rosją -so- 

wiecką o zawarcie traktatu handlowego między Estonją a Rosją zbliżają się 
ku końcowi. Jak donoszą dzienniki, rokowania mają się rozpocząć już w 
najbliższym czasie. 

  

ustrój państwowy, nietylko stan po- 

siadania i pracę prywatnę, ale równo- 

cześnie i psychikę społeczeństwa", 

Narazie rzeczywiście wątpliwości 

nie było. Wątpliwość ta powstała z 

chwilą, kiedy zawdzięczając pożyczce 
amerykańskiej, rozpiętość między mo- 
żliwościami kapitału prywatnego a 

środkami posiadanemi przez państwo 
jeszcze bardziej wzrosła na niekorzyść 
kapitału prywatnego—wzrosży bowiem 

odpowiednio do tego rtatystyczne 

tendencje niektórych czynników pań- 
stwowych. Tem właśnie i oczywiście 

komentować należy ukazanie się w 

ostatnich czasach poważnych prac 

traktujących o etatyzmie fjak również 

repliki na te prace w postaci przemó- 

wień i artykułów popleczników eta- 

tyzmu. 

Równocześnie z tem naležy odno- 
całytować poważne zanie pokojenie wśród 

sfer gospodarczych, którego wyraz 

znajdujemy w szeregu artykułów w 

prasie gospodarczej. | tu musimy 

stwierdzić przejaskrawienie faktu tak 

z jednej jak drugiej strony. Nie mo- 

żna pomawiać rząd o wzorowaniu się 

na sąsiedzie wschodnim. śNie można 
znów twierdzić, by sfery gospodarcze 

negowały okoliczności, które nakłada- 
ją na państwo mus i obowiązek inge- 

rowania w poszczególnych Sprawach 

gospodarczych. Nie można czynić te- 
go zwłaszcza w tym momencie, gdy 

znaleziony został wspólny język do 

porozumienia. 

Że tak jest, świadczy przebieg dy- 
Skusji, na ostatniem zebraniu u ks. 

Janusza Radziwiłła. Jak wiadomo ze 

sprawozdań, które już w prasie uka- 

zały się, prezes Banku Gospodarstwa 

Krajowego dr. Roman Górecki, na- 

wiązując do przemówień prezesa Cen 

tralnego Związku Gospodarczego p. 

Andrzeja Wierzbickiego, analizował 
zagadnienie etatyzmu w  przeciwsta- 

wieniu do polityki liberalnej pod 

względem jego pożyteczności, koniecz- 

ności i szkodliwości. Mowa prezesa 

Góreckiego nacechowana była rzeczo- 

wością i zrozumieniem konieczności 

ścisłego porozumienia ze sferami go- 

spodarczemi. Nie można tego powie- 

dzieć o inż. A. Krahelskim, kierowni- 
ku departamentu akcyz i monopolį 

ministerstwa Skarbu, który fwidocznie 

jest zwolennikiem etatyzmu niezalež- 

nie od jego form, a który wbrew wy- 

wodom gen. Góreckiego dowodził, że 

nie można oznaczać granicy, gdzie 

etatyzm się zaczyna, a gdzie kończy. 

Sfery gospodarcze bynajmniej nie 

obstają za liberalizmem czystym, to zna 

czy pozostawieniem indywidualizmo- 

wi niczem nieskrępowanego pola dzia 

łania Zresztą tego rodzaju liberalizm 
nie jest notowany w żadnem państwie. 
Celem zobrazowania stanowiska w 
tej sprawie polskich sfer gospodar: 
czych, przytaczamy tu urywki z prze- 
mówienia prezesa A. Wierzbickiego. 
A więc p. Wierzbicki stwierdził prze- 

dewszystkiem historyczną zasługę pro* 
fesora Bartla w traktowaniu zagadnień 
gospodarczych, który: 

„„.Z właściwym mu sposobem stawiania 
kwestji, odważył się na tak ścisłą współpra- 
cę ze sferami gospodarczemi, jak nikt przed 
nim w Polsce. Szef polityki gospodarczej 
państwa musi młeć najbliższy kontakt z or- 
ganizatorami gospodarczego życia. Oświetla 
mu to zagadnienia, w których jako szef 
rządu na swoją odpowiedzialność musi po- 
wziąć decyzję A jakie to ma znaczenie dla 
spokojnej, twórczej pracy sfer  gospodar- 
czych, dla stabilizacji polityki gospodarczej, 
dla rozwoju gospodarczego kraju, dla wzro- 
stu zaufania zagranicznego kapitału do sto- 
sunków w Polsce — nie potrzeba tego udo- 
wadniać. 

„Lecz na jesieni ubiegłego roku — mó- 
wi p. Wierzbicki, — z niektórych artyku- 

  

łów wydawnictw t. zw. „frontu gospodarcze- 
go'* dowiedzieliśmy się, że nie mieliśmy po- 
czucia państwowości, że niepodległość Pol- 
ski wydawała nam się ekonomicznie niemo- 
żliwą, że w naszej prący gospodarczej nie- 
ma płanu ani organizacji. Jeżeli obozowi,, 
którego racją istnienia jest organizacja ży- 
cia gos podarczego w państwie, zarzuca 
ktoś, że nłe ma on poczucia państwowości 
ani patrjotyzmu i nie umie planowo gospo- 
darować, to oczywiście logicznym już jest 
dalszy wniosek, że obóz gospodarczy do ni- 
czego nie jest zdolny, że trzeba przejść nad 
nim do porządku dziennego i bez niego poza 
nim państwowe życie gospodarcze tworzyć 
i organizować. I to właśnie były niezbędne 
ideologiczne przesłanki dla budowniczych 
neotatyzmu. Musieliśmy wobec tego ener- 
gicznie zareagować, wystąpić w obronie na- 
szej godności obywatelskiej i naszego po- 
czucia współodpowiedzialności, za stan i ro- 
zwój życia gospodarczego w Połsce. Dlate- 
go właśnie udowadniam dokumentalnie, że 
organizacje gospodarcze miały swój program 
niepodległościowy i czynnie go w swoim za- 
kresie realizowały — i umiały w decydują- 
cych momentach politycznych odżegnać się 
od rynków rosyjskich i bronić z całą odwagą 
cywilną gospodarczego stanu posiadania 
ziem polskich przed okupacją niemiecką i 
podporządkować lokalne interesy tej lub 
owej gałęzi przemysłu mocarstwowemu in- 
teresowi Polski i zjednoczenia jej dzielnic. 

„Przechodząc na grunt konkretny muszę 
przedewszystkiem stwierdzić — że siery go- 
spodarcze nie są wyznawcami czystej do- 
ktryny liberalizmu gospodarczego. Więcej 
nawet, jak już pisałem, doktryna ta w czy- 
stej swej postaci nie była realizowana w 
żadnem państwie i w żadnym czasie. I jeśli 
państwa nowoczesne w wieku niesłychane- 
go rozwoju gospodarczego używają całej 
swojej siły politycznej na utrzymanie i spo- 
tęgowanie tego rozwoju w swych krajach — 
śmiesznem byłoby przypuszczenie, że O 
gospodarcze polskie wbrew logice wypa 
ków ogłoszą krajowi: „my sami sobi pora- 
dzimy, byleby państwo polskie zrealizowało 
w czystej postaci doktryny liberalne i abso- 
lutnie nie ingerowało w zagadnienia gospa- 
darcze“. 

Sfery gospodarcze pragną więc ingeren- 
cji państwa w zagadnienia gospodarcze, pra- 
gną, by państwo prowadziło politykę gospo- 
darczą. Jakąž jednak powinna być ta polity- 
ka? 

; „Jeżeli w wyniku polityki gospodarczej 
państwa następuje rozwój działalności go- 
spodarczej obywateli, rozkwit inicjatywy i 
przedsiębiorczości prywatnej — polityka ta 
jest właściwa i pożyteczna, bo zwiększa 
aktywność społeczeństwa i zbliża je do osią- 
gnięcia optimum swej działalności zbiorowej. 
Wzrost aktywności społeczeństwa jest zatem 
jedynym sprawdzianem polityki gospodar- 
czej. 

Istota rzeczy tkwi więc w tem, by rząd 
jako dysponent części dochodu społecznego 
i jako dyspoment siły i władzy, nie przeciw- 
stawiał się społeczeństwu, lecz z niem 
współdziałał. Ta teza określa właściwe gra- 
nice tak dla ingerencji rządu do przedsię- 
biorczości prywatnej, jak i dla jego własnej 
bezpośiedniej działalności _ przedsiębiorczej. 

„A ponieważ wszystkie państwa zachod- 
nie w miarę powrotu do równowagi stosun- 
ków gospodarczych, w miarę odradzania się 
przytłumionej przez wojnę inicjatywy spo- 
łecznej zakres swej bezpośredniej działalno- 
ści przedsiębiorczej zwężają, przeto tą samą 
jest i naturalna droga dalszego rozwoju Pol- 
ski. Przy polityce sprzyjającej aktywności 
społecznej wzrost kapitalizacji wewnętrznej, 
przypływ kapitałów obcych rozszerzać bę- 
dzie zasięg inicjatywy prywatnej i w kierun- 
ku pozornym i pionowym — i naturalnym 
biegiem rzeczy zakres bezpośredniej przed- 
siębiorczości państwa będzie odpowiednio 
się kurczył. A w miarę tego odciążać się bę- 
dzie i budźtet państwa i zwolnione środki spo 
łeczne tem silniej działać mogły w Kierunku 
ogólnego wzrostu społecznego dochodu i 
dobrobytu“. 

Stanowisko więc całkiem wyraźne, 
nie neguiące koni czności ingerencji 
państwowej, a jednocześnie ustalnją- 

ce granice tej ingerencji, Z tem sta- 

nowiskiem niewątpliwie liczą sie czyn- 

niki rządowe, jeżeli chodzi o cało- 

kształt dotychczasowej polityki pań- 

stwowej gospodarczej, przynajmniej 

takie właśnie wrażenie wywierała mo" 
wa Prezesa gen. Góreckiego, jak 

przedtem premjera Bartla i niektórych 

innych ministrów. Nie można jednak 

tego powiedzieć o kierownikach po- 

szczególnych resortów. Ta  okolicz- 
ność, że na czele ich stoją albo se- 

cjaliści ałbo ludzi podpadający pod 

punkt 3 wymieniony na wstępie, przy- 

czynia się do obudzenia słusznych 

obaw. Nie tak dawno „Przedswit“ 

rozjątrzony artykułami „Przeglądu 

Gospodarczego" przeciwko nadmier- 

nemu i szkodliwemu etatyzmowi pi- 

sał o „rekinach kapitalizmu, które 

chciałyby połknąć falę unoszącą Pol- 

skę do socjalizacji". Saplenti sat, A 

znów niedawno w życie wcielony zo- 
stał projekt administrowania wodami 
państwowemi bezpośrednio przez pań- 

stwo za pośrednictwem urzędników 

powołanych do.... eksploatacji lasów. 

Czyli innemi słowy: istnieją możli- 

wości porozumienia w sprawie eta- 

tyzmu, nawet to porozumienie znaj- 

duje się na właściwej drodze, lecz 
istnieją również uzasadnione obawy— 
tem bardziej uzasadnione, że ci, co 

legitymują się przynależnością do 

„pierwszej brygady gospodarczej" ni- 

gdy z pierwszą brygadą  przeważni: 

nic wspólnego nie mieli. 

—ski. 
=
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POSTAWY. 

— Krwawe zajście. W dniu 8 bm. ro- 
+egrato się we wsi Polilejki gminy Kozłow- 
*zczyzna, powiatu postawskiego, następują- 
ce krwawe zajście: Mieszkaniec tej wsi 
andrzej Kożuch, powouowany żądzą zemsty 
wzobistej, ugodził nożem w twarz drugiego 
mieszkańca tej wsi Piotra Kożucha, powo- 
cując tem ciężkie uszkodzenie ciała. Stan 
rannego jest ciężki. 

MOŁODECZNO. 

— Pożar. W dniu 11 bm. spalił się do 

szczętnie młyn w folwarku Antopol, gm 
bienickiej, pow. mołodeczańskiego, będący 
własnością Stanisława Sazinowicza. Pożar 
powstał skutkiem nadmiernego rozegrzania 
pieca. Zbrodnicze podpalenie wykluczone. 

Pozar zniszczył cały budynek z kompletnem 
urządzeniem i inwentarzem. Straty wynoszą 

około 20,000 złotych. z 
— sprawdzanie wag. W dniu 9 bm. 

zebrała się na stacji kolejowej Olechnowi- 

cze, powiatu mołodeczańskiego mieszana 

polsko sowiecka komisja kolejowa, która 

dokonała kom syjnego sprawdzenia wag. Ze 
strony polskiej wchodzili w skład komisji: 

starszy asesor Piotrowski i m jster wago-” 

wy Świderski. ' Ze strony ZSSR. należeli 

do komisji rewizor-instruktor Wiktor Biela- 
jew i majster wagowy Aleksander Czecze- 

tow. Z przedstawicielami ZSSR. przybyli 

nadto 4 funkcjonarjusze kolejowi jako ob- 

sługa pociągu sowieckiego. 

NOWOGRÓDEK. 

— Ustąpienie ze stanowiska. Znany na 

tut. terenie sędzia sądu okręgowiego p. Ste- 

fan Pawluć ustępuje z zajmowanego stano - 
wiska i przenosi się do adwokatury. 

— Nowy podział rejonów sądowych. W 
ostatnich dniach nastąpił podział rejonów pod 

prokuratorskich tut. Sądu Okręgowego. Po- 

dział ten jest następujący: powiat Nowogró- 

dzki obejmować będzie rejon I, powiat Bara- 
nowicki — rejon. li, powiaty Nieświeski i 
Stotyecki — rejon III. 

BARANOWICZE. 

— Zapomoga na szkołę. Kuratorjum Okr. 
Szkolnego przyznało miastu 50.000 zł. zapo- 

mogi na budowę szkoły powszechnej, któ- 

rej kosztorys obliczony jest na 230.000 zł. 

— Posiedzenie komitetu pożyczkowego. 

W dniach 22, 23, 29 stycznia odbędą się po 

siedzenia pożyczkowego komitetu w składzie 

    

Budżet Ministerstwa 
!A, 16-1, PAT. Na dzisiejszem 

i j komisji budżetowej 
ennym zabrał głos pos. 

t i z Klubu Narodowego, który 
ас do wczorajszych oświadczeń po- 

stėw Polakiewicza jcy i Kleszczyńskie- 
go z B. B. że na komisji budżetowej były 
wystąpienia, a w szczególności napastliwe 
ataki posła Trąmpczyńskiego, obrażające 

    

   
     

    
   

    

     
   

armję oraz mugdawr olicera, zaznączy że KI. 
Nar. solidaryzuje się z wystąpieniem pos. 

zh W odpowiedzi pos. Kle- 
l, że wiceminister Kona- 

rzewski odpowiedział Klubowi Narodowemu 

na stawiane przez niego zarzuty. Zarzuty 

te jednak były celowo podnoszone przez pos. 

Trąmpczyńskiego, który stale to Czynił nie 

da ogólnego dobra, lecz ze wzgiędów 0s0- 

bistej nienawiści i starał się w ten sposób 

fałszywie poinformować opinję _ publiczną 

mimo oświadczeń, jakie rząd składał. 

Po tem przemówieniu pos. Kościałkow- 

ski przystąpił do referatu budżetu Minister- 

stwa Spraw Wojskowych. Referent zazna- 
czył, że budżet nie wystarcza na wszystkie 

potrzeby wyszkolenia i w tym celu dąży 

się do zmniejszenia wydatków konsumcyj- 
nych na wyszkolenie. i ‚ 

Omawiając sprawę przejścia na jedno- 
roczną służbę wojskową, referent stwierdza, 

że teoretyczne wprowadzenie jednorocznej 

służby byłoby możliwe, a nawet pożądane, 

praktyczne — wymagałoby znacznych świad 
czeń państwa na rzecz wojska, co obecnie 
jest rzeczą przedwczesną. 

Dalej mówca przechodzi do polityki 
personalnej i zaznacza, że niesłuszna ocena 

olityki personalnej Ministerstwa Spraw 

Vojskowych odbija się ujemnie na czynniku 

moralnym armji. Obecnie nie wszyscy ofice- 
rowie niższych stopni. mogą być posuwani 
do wyższych..Co się tyczy tych przeniesień, 

to dokonywane one są bądź ze względu na 

potrzeby wojskowe, bądź przy uwzględnia- 
niu interesów poszczególnych oficerów. Na- 
stępnie mówca omawia sprawę maksymal- 
nej granicy wieku oficerów, zaznaczając, że 
granica wieku dla oficerów do majora włą- 
cznie była u nas zbyt wysoka. Obecnie gra- 
nicę wieku dla majorów i podputkownikow 

- nałeży przyjąć na 45 lat. Co się tyczy za- 
gadnienia awansów, to kwestja ta jest bar- 
dzo ważna. Gdyby większość poruczników 
i kapitanów dochodziła do 40-go roku życia 
bez awansów, to uszczuplałoby to zdolność 

bojowa armji. Odmłodzenie armji jest ko- 
niecznością. н 

Co się tyczy kwestji uzbrojenia, to zor- 

ganizoware zbrojownie i warsztaty amuni- 
cyjne przeszly na stopę samowystarczalno- 
$. 

JESZCZE 0 FOTOGRAFII 
(Dokończenie) 

  

   

  

Sztukę fotografowania może po- 

siąść każdy, jak pisania i czytania. U- 

doskonalenie zaś tej sztuki dostępne 

jest nie tylko jednostkom o wybitnej 

intuicji i przez intuicję lecz każdemu 

przez podręczniki i lekturę, jak to jest 

w każdej dziedzinie techniki. Więc też 

nie o twórczości tyłko o estetyce może 

być mowa w fotografji. Posiadając je- 

dnakową ||| umiejętność — 

dwie osoby mogą robić różne zdjęcia: 

posiadająca dobry gest, rozwinięte wy- 

magania estetyczne — zdjęcie zrobi nie 

tylko doskonałe technicznie, lecz i 

przyjemne kompozycyjnie, (układ mo- 

delu, wybór miejsca i t.d.) o wartoś- 

ciach portretowych (uchwycenie ruchu 

charakterystycznego) i t.d. zaś inna nie 

posiadająca gustu — robi poprawne 

zdjęcia tylko, bez innych wartości. A 

więc na czem polega twórczość w fo- 

tografji? Na wyborze i układzie mode- 
lu? — nie, jest to rzeczą gustu, estety- 

ki; na nastawieniu aparatu, wytrzyma- 

niu czasu i t.d.?— jest to kwestja wpra 

wy, praktyki; na opracowaniu później- 

szem kliszy, kopjowaniu? — znowuż 

jednak są to kwestje wprawy. Moment 

twórczości zaś, jeżeli koniecznie doma 

GBRADY KOMISJI BUDŻETOWEJ. 

przedstawicieli sejmików T:wa ' Rolniczego 
i Związku Kółek Rolniczych, na których roz- 
dzielony zostanie kredyt w sumie zł. 100.000 
na poszczególne kasy Spółdzielcze na zakun 
krów. 

— Zmiany w administvacji. W najbiiż 
szych dniach nastąpią zmiany personal w 
poszczególnych działach zdministracji, a więc 
sejmikowy lekarz dr. Kazimierz Bieliński jest 
zwolniony na własne żądanie, wójt gm. No- 
wa - Mysz Teodor Doroszewicz zosiaje 
zwolniony, również na wiasną prośbę; w 
związku z tem odbędą się wybory nowego 
wójta. Na skutek lustracji urzędu gminnego 
w Nowej - Myszy, dokonanej przez inspek- 
tora samorządowego i stwierdzonych uchy- 
ben, sekretarz tego urzędu Czykierski zosta- 
je zwolriony, sekretarz gm. Krzywoszyn An- 
toni Borowik został również zwolniony z zaj- 
mowanego stanowiska. 

-— Występy Reduty. W dniu dzisiejszym 
zespół Reduty wystawia szt'nę Jerzego Sz1- 
niawskiego „Ptak*. Jak sę dowiadujemy z 
spół ten ma pozostać i.nżej i wystawić 
reg innychgprzedstawień. 

        

LIDA. 

— Zebranie organ'zacyj rolniczych. W 
dniu 19 stycznia odbędzie się zebranie prze - 
dstawicieli organizacyj rw.'zych i g0s3%- 
darczych, jak równ zrzedstawicieli Bank 1 
Rolrrego w sprawie podziała i należyt:go 
rozprowadzęnia nawozów sztucznych w okrt 
sie wiosennym. 

— Zebranie działaczy społecznych. W 
dniu 20 stycznia w Lidzie odbędzie się z4- 

branie działaczy społecznych, celem zorga- 
nizowania T-wa popierania przemysłu lud - 
wego. i 

— Zebranie spółki wodnej. Dnia 20 sty- 
cznia w Dokudowie odbędą się zebrania d 
legatów ludności miejscowej w celu zawią 

zania wielkiej spółki wodnej dla osiiszenia 

bagien dokudowskich oraz regulacii rzek Nas 
wi, Niecieczy i Łidzfei. W dniu 23 szycznia 
odbędzie się podobna koniereneja w sprawie 
regulacji rzeki Dzitwy. я 

— Rozbudowa miasteczka Iwia. Wydział 
Powiatowy przystąpił do prac, mających ла 
celu uregulowanie budowy miasteczka Iwin, 
które dotychczas uchodziło za najwadiiwiej 
zbudowane na terenie całego  Wojewodz- 
twa. 

SZCZUCZYN. 
— Odezyt o Słowackim. Oddział Zjedno- 

czenia Szkół żydowskich urządza w dniu 26 
stycznia w Żołudku odczyt na temat „Sło- 
wacki i jego znaczenie w literaturze pol- 
skiej. 

      

     

    

Spraw Wojskowych 
Po krótkiej przerwie pos. Kościałkow- 

ski przeszedł do analizy samego budżetu. 
Co się tyczy wydatków Ministerstwa Spraw 
Wojskowych, to łącznie z przedsiębiórstwa- 
mi wynoszą one 814,276.821 złotych, co czy- 
ni 30.64 proc. ogólnych wydatków budżetu. 

iążenie jednego obywatela na wydatki 
wojskowe wynosi 27 złotych 14 groszy. * 
„Łącznie wszystkie wydatki budżetowe woj- 
ska i marynarki, wliczając w to i budżet nad- 
zwyczajny, a także wytwórnie wojskowe 

  

wzrosły w porównaniu z zeszłym rokiem o 
54.416.605 złotych”.  W zestawieniu z 
budżetami innych _ państw — mówił 
w dalszym. ciągu referent — nasz 
budżet wojskowy wzrasta słabo i powoli. 
Nasuwa się wniosek, że obronę państwa nie 
postawimy na należytym poziomie, dopóki 
będzie ona zależna od niestałych budżetów 
wojskowych. Ministerstwo Spraw  Wojsko- 
wych powinno mieć fundusz określony na 
pewną ilość lat zgóry, aby nie być załeżnem 
od fluktuacyj gospodarczych. Przeprowadzo- 
no to już w Czechosłowacji. Co do nasze- 
go budżetu, musimy stwierdzić — mówi re- 
ierent, — że nie odpowiada on: potrzebom 
obrony państwa, że oszczędności : 
przeprowadzone są bardzo znaczne, wreszcie 
że przeprowadziło je samo Ministerstwo, a 
redukcję ogólnej wysokości budżetu — 050- 
biście p. Marszałek Piłsudski. Kontrola woj- 
skowa nad wydatkami jest bardzo skrupulat- 
na. Pomocna jest także Najwyższa Izba 
Kontroli. Obie te instytucje stwierdzają zna- 
czny postęp w oszczędności. Referent pro- 
si komisję o przyjęcie budżetu bez zmian. 

Pos. Wożnicki (Wyzw.), ze względu 
na nieobecność przedstawicłeli Ministerstwa 
Spr. Wojskowvch prosi o wyjaśnienie przez 
Najwyższą Izbę Kontroli, czy budżet Mini- 
sterstwa wykonywany był zgodnie z preli- 
minarzem 

WARSZAWA, 16-1. PAT. Na posiedze- 
niu popołudniowem sepmowej komisji bud- 
żetowej w dalszym ciągu obrad nad bud- 
żetem Ministerstwa  Spraw* Wojskowych 
przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli Pań- 
stwa dyr, Rogoziński oświadczył, iż w tej 
chwili z powodu braku zamknięć rachunko- 
wych nie można określić, czy kredyty zosta- 
ły przekroczone. Na czoło wysuwa się spra- 
wa przemysłu wojennego. Co do firm Arma, 
Plage i Ursus, badania М. I. K. budzą obawy, 
iż ta linja graniczna celowych ofiar i strat 
skarbu została przekroczona. Nasuwa się 
także uwaga, iż w wytwórniach wojskowych 
panuje system rachunkowości, który nie po- 
zwala należycie oddzielić wydatków inwe- 
stycyjnych od eksploatacyjnych. Następnie 

  

mówca porusza te sprawy, w których stano- 
wisko Najwyższej Izby Kontroli i administra- 
cji różnią się. Na niektóre uwagi dyr. Ro- 

gać się jejj — przypada w udziale 
światłu. Zaś p. Bułhak chce koniecznie 
momenty twórczości wynaleźć w póź- 
niejszem opracowaniu negatywu. W 
„Zródłach Mocy” tłomaczy on: „Da- 
wniej negatyw decydował bezapelacyj- 
nie o treści obrazu. Dziś powrócił ne- 

gatyw do swej właściwej roli: stał się 

tylko punktem wyjścia, materjałem dal- 
szega opracowania obrazu, które wno- 

si doń element twórczości, decydujący 
o istocie dzieła sztuki. * Znowuż jednak 
powiem to co omówiłem w pierwszym 
odcinku: fotografje są najlepsze, naj- 
wartościowe tylko czyste,  wyraźne,* 
oddające wiernie to co fotografujemy. 
Zaś jeżeli negatyw robi się „materja- 

łem dalszego opracowania“ — foto- 
grafja zbacza na tory niewłaściwe i, 

tam gdzie istnieje sztuka plastyczna, 
— nie potrzebne. 

Dawniej, kiedy fotografja była w 

powijakach i fotograf sam musiał 

przygotowywać klisze, płyny, sam udo- 

skonalać lub budować aparat, kiedy 
fotografowanie było rzeczą  žmudną, 
trudną i drogą — fotografja nie była 
tak dostępną i tylko jednostki inteli- 
gentne poświęcały się temu zawodo- 
wi. Dziś zaś kiedy wszystko niezbęd- 
ne dla zdjęć można kupić gotowe, ta- 
nie i łatwe, (szczególnie, zagranicą) 
kiedy aparaty posiadają niemal wszy- 
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Król Jerzy będzie zdrów 
LONDYN, 16-1. PAT. Z pałacu Buckinhamskiego podają urzędowo, że 

w zdrowiu króla nastąpiła dalsza zdecydowana poprawa. Chory zyskuje 
wyraźnie nasiłach. jakkolwiek w objawach poprawy niema skoków, jed- 
nakże, zgodnie z opinją lekarzy, poiepszenie postępuje stale. 

Stan zdrowia Focha 
PARYŻ, 16-I. PAT. Stan 

zauważono żadnego pogorszenia. 

Australja ofrzyma kardynała? 
Amerykańska agencja prasowa „Asscciated Press* donosi z Rzymu, że katolicka 

Australja posiada zapewnienie, iż otrzyma kardynała, którego nie miała od roku 1919, 
t. j. od śmierci Kardynała Morans'a. (KAP). 

Powrót 0. Generała Ledochowskiego. 
Generał jezuitów O. Włodzimierz Dedochowski wrócił z kilkutygodniowej po- 

dróży wizytacyjnej w Hiszpanji z Francji do Rzymu. Wiadomuść podana przez pewną 
agencję angielską jakoby podróż O. Ledochowskiego łączyła się z kwestją rzymską 
jest bezpodstawny. (KAP.). 

Nowe walki w Kabulu 
DELFI, 16-11 PAT. W okolicach Kabulu, wkrótce po upływie terminu rozejmu, 

wybuchły nowe walki. Według otrzymanych tu wiadomości, powstańcy zajęli miejsco- 
wość Dżakdalak, znajdującą się na pół drogi między Dżalialabadem a Kabulem. 

Siraszna katastrofa na morzu 
HONG-KONG, 16-I. PAT. Według otrzymanych tu wiadomości, jedna z dżonek 

rybackich zdołała uratować jeszcze oficera oraz dwóch Chińczyków z załogi puma 
„Hsinwah“, który zatonął po drodze z Szanghaju do Hong-Kongu, po natknięciu się 
na skałę podwodną w pobliżu Waglan. Uratowani mieli na sobie pasy ratunkowe, lecz 
byli zziębnięci, że nie mogli uchwycić sznurów, rzuconych im z dżonki, tak że rybacy 
nmiusieli sami wskoczyć do wody wciągnąć ich do łodzi. Uratowanych umieszczono 
w pobliskim szpitalu. Panuje obawa, że z wyjątkiem 20 podróżnych Chińczyków, od- 

nalezionych przez statek ratunkowy, nikt nie pozostał pozatem przy życiu, Na statku 
„Hsinwah“ znajdowało się około 400 osób, licząc w tem 103 łudzi załogi, kapitana Jen- 
sena, Duńczyka, i pierwszego oficera Jakobsona, Estończyka. 

HONG-XONG, 6 I. PAT. Jak się zdaje, przy katastrofie parowca Hsin- 
wah zginęło conajmniej 250 osób. Na pokładzie parowca nie było a.i jednego 
pasażera-cudzoziemca. Jak dotychcząs, liczba uratowanych wynosi 26 osób. 
Wzburzone morze utrudnia akcję ratowniczą. 

Prasa francuska o ratyfikacji pakfu Kelloga 
a PARYŻ, 16-I. PAT. Dzienniki wyrażają zadowolenie z powodu ratyfikacji paktu 

Kelloga przez senat amerykański i uważają, że ratyfikowanie paktu przez innych sy- 
gnatarjuszy jest niewątpliwe. Niektóre pisma ostrzegają. przed iluzjami nazbyt optymi- 
stycznemi, przypominając, że senat amerykański ma rozpocząć dyskucję nad programem 
zbrojeń. morskich. 

„Echo de Paris“ z zadowoleniem stwierdza, że uchwała waszyngtońska kładzie 
kres knowaniom i manewrom sowieckim. 

Jeszcze glosy rumuńskie 
BUKARESZT, 16-1. PAT. Półurzędowy dziennik „La Nation Roumaine““, 

rozpatrując ostatnią notę sowiecką do Polski, a specjalnie jej ustęp poświę- 
cony, pisze: jeżeli dobrze pojmujemy zasady procedury, jaką nam miały 
zaproponować Sowiety, byłaby ona następująca: Rumunja musiałaby przy- 
jąc wpierw pakt Kelloga, a potem dopiero mogłaby się przyłączyć do pro- 
tokułu sowieckiego. Postępowanie to oznaczałoby, że akcja zbrojna byłaby 
nazawsze wykluczona przy regulowaniu ewentualnych zatargów, powstają- 
cych między obu krajami. Rumunja i Rosja byłyby związane, paktem o nie- 
agresji, iecz zarówno kwestja podjęcia stosunków dyplomatycznych, jak i 
szereg innych spraw, pozostających jeszcze w zawieszeniu między nami a 
Rosją, nie zostałyby przez to rozwiązane. Byłby to, inaczej mówiąc pakt o 
nieagresji, opierający się na sytuacji faktycznej. Jeśli taki jest punkt widze- 
nia Sowietów, to warto się nad nim bliżej zastanowić. 

Nadzwyczajna Śnieżyca w Londynie 
$ LONDYN, 16-I. PAT. Dziś rano nawiedziła Londyn silna zamieć śnieżna, trwa- 
iącą przeszło półtory godziny. Zamieć, której towarzyszyła ciemność spowodowała 
znaczne zmniejszenie, a nawet zatrzymanie ruchu kołowego, przez pewien czas nawet 
pieszego. ; 

zdrowia marszałka Focha pozostaje bez zmiany. Nie 

  

Bilans Banku Polskiego 
WARSZAWA, 16-1. PAT. Bilans Banku Polskiego za pierwszą dekadę 

stycznia b. r. wykazuje zapas złota 621,1 miljona zł. Pieniądze i należności 
zagraniczne, zaliczone do pokrycia zmniejszyły się o 2,7 miljona złotych 
(524,3 milj. zł.), niezaliczone do pokrycia zmniejszyły się o 15,2 miłj. złotych 
(171,5 miłj. zł.). Portfel wekslowy zmniejszył się o 11,9 milj. złotych (628,7 
mili. zł.). Również i pożyczki zastawowe zmniejszyły się o 5,8 milj. zł. (85,3 
milj. zł.). Natychmiast płatne zobowiązania — 587,4 milj. złotych i obieg 
biletów bankowych — 1190,4 milj. zł. zmniejszyły się o 41,6 miij. złotych 
do łącznej sumy 1777.8 milj. zł. Po uwzględnieniu zmian wynikłych z zysków 
i strat Banku za rok 1928, inne aktywa zmniejszyły się o 37 miljonów (72.5 
milį. zł.) oraz inne pasywa o 32,8 milj. zł. (120,7 milj. złotych). 

al stycznia skończy się pierwsze półrocze szkolne 
WARSZAWA, 16-I. PAT. Minister wyznań religijnych i oświecenia 

publicznego zarządził wyjątkowo, aby w bieżącym roku szkolnym półrocze 
pierwsze we wszystkich Kategorjach szkół zakończyło się 31 stycznia b. r., 
po normalnych zajęciach szkolnych, a drugie rozpoczęło się 5 lutego b. r. W 
ten sposób przerwa w zajęciach szkolnych trwać będzie przez 1, 2, 3 i 4 lu- 
tego (zamiast 31 stycznia 1, 2 i 3 lutego). 

gozińskiego. odpowiada pos. Košcialkowski. 
Pos. Roja Str. Chł.) atakuje gospodar- 

kę wojskową, poczem wyraża pogląd, że 
trzyma się ona przestarzałego systemu dłu- 
gotrwałych ćwiczeń wojskowych, co w isto- 
cie nic nie daje, gdyż dopiero wojna uczy 
prawdziwej fachowości. Stąd mówca wy- 
prowadza wniosek co do konieczności skró- 
cenia czasu służby wojskowej. Pos. Lieber- 
man (P.P.S.) uważa, iż budżet wojskowy 
jest zbyt wielki i przechodzi naszą możność 
gospodarczą. Wobec tego*żąda redukcji sta- 
nu pokojowego armji do 150 tys. Pos. Dą- 
browski (Kl. Nar.), uważa propozycje lewi- 
cy w sprawie zmniejszenia stanu armii i 

    
scy od dzieci do starców, od dokajów 
do książąt, od biednych do najbogat- 
szych — dziś, czy nie przeczuwamy 
my nowej ery, zgubnej dla fotografji 
takiej, jaką ona jest teraz? Mam mo- 
żność oglądania fotografij z przed 50 i 
więcej laty, które ani na jotę .nie są. 
gorsze od dzisiejszych; właśnie fotogra 
fje z tego okresu, o którym p. Bułhak 
tak poetycznie mówi: „kunszt fotogra- 
ficzny stoczył się niebawem do ntjniż- 
szego poziomu estetycznego i przez ca- 
łą drugą połowę 19-go wieku pozosta- 
wał okryty wzgardą i pošmiewiskiem“ 
„(„Zródła Mocy“ Nr. 4). Tylko namię- 
tnością do pofosu można wytłomaczyć 
tę wzgardę i najniższy poziom, inaczej 
bowiem trudno uwierzyć że pisał to 
specjalista, ewolucją fotografji intere- 
sujący się. Nie pogarda, lecz zaintere- 
sowanie w dawnych czasach towarzy- 
szyło zawsze wysiłkom  fotogratów. 
Natomiast, dziś, jeżeli przeczuwam 
przyjęcie nowej ery dla fotografji 
współczesnej — to myślę o kinie i o 
tej decydującej roli, którą kino odegra 
(już gra) w totografji. Przecież film 
kinowy — jest to cykl fotografij, sto- 
jacych bez wątpienia na najwyższym 
poziomie technicznym, lecz fotografij 
żywych, ruszających się, zmieniają- 
cych się, a mieć posiadających war- 
tości nieoszacowane. Kino — jest to 

skrócenia czasu służby za szkodliwe, ze 
względu na bezpieczeństwo państwa. Mów- 
ca nie podziela też poglądu, że budżet Min. 
Spraw Wojsk. jest za wysoki. Następnie 
mówca EK politykę personalną Mini- 
sterstwa. Wywodzi przytem, iż polityka per- 
sonalna w armji jest prowadzona z punktu 
widzenia podziału korpusu oficerskiego za 
zwycięzców i zwyciężonych. W tem miejscu 
przewodniczący oświadczył, iż wobec braku 
jakiegokolwiek dowodu, uważa to twierdze- 
nie za gołosłowne i za ciężki zarzut, który 
zmuszony jest mówcy wytknąć. 

„ , Na tem obrady przerwano. Następne po- 
siedzenie jutro. 

szczegółów oddaje podobieństwo por- 
tretowanej osoby, każdy jej ruch, gest, 
spójrzenie. W domu mojego brata, któ- 
ry posiada własna aparat filmowy Pat- 
he, mam możność przekonania się o 
ile ciekawsze są podobizny najbliższej 
rodziny, okolic i otoczenia oglądane na 
srebrnym ekranie, żywe, niż na natu- 
ralne pojedyńcze nalepione na tektu - 
rze. Naturalnie ze względu na cenę, nie 
każdy może sobie pozwolić dziś na ta- 
ki domowy filmowy aparat, lecz za ja- 
kiś czas film zrobi siz tak samo dostęp- 
nym szerokiemu ogółowi, jak dziś zwy- 
czajny aparat. I fotografja taka jaką 
jest dziś powoli przejdzie w zapomnie- 
nie, jeno nie mająca racji bytu. Bo je- 
żeli chodzi o sztukę — to po co robić 
falsyfikaty, podróbki, podobieństwa 
pod obrazy — jeżeli sztuka plastyczna 
żyje od początku istnienia ludzkości i 
z nią razem chyba zamrze. Zaś w roli 
pomocniczej w nauce, sztuce i innych 
dziedzinach — kino bezwzględnie :na 
znaczenie głębsze i ważniejsze. I na- 
wet przez sentyment, na pamiątkę, jako 
podobiznę osoby bliskiej przyjemniej 
będzie mieć film, który żywą, niż mar- 
twą fotograiję zawsze w jednej pozie, 
w jednym ruchu. Więc też czy jest ra- 
cja łamać kopje o wartości przemijają- 
ce. Mnie się wydaje że gloryfikowanie 

fotografja, która do najdrobniejszych 

W ślepym zaułku, 
Nie ulega teraz zdaje się żadnej 

wątpliwości, że wystrzał pacyfistycz- 
ny p. Litwinowa, skierowany do Pol: 
ski, mierzył nie w Polskę, lecz w 
Stany Zjednoczone, które w wyobra- 
źni sowieckich dyplomatów rysują się 
jako olbrzymie góry dolarów i złota 
tak niezbędnego dla ratowania fatal- 
nego położenia, wjakiem się znajduje 
Rosja po dziesięciu latach eksperymen- 
tów socjalistyczno - komunistycznych. 
Ten podwójny cel jest nadwyraz sym 
ptomatyczny dla całej taktyki dyplo- 
matycznej Sowietów, która zwykle lu- 

“ 
bi chadzač, jak mówią Rosjanie „okol- 
nymi putiami“. Że taki cel przyšwie- 
cał najnowszej operacji dyplomatycz- 
nej ludowego komisarjatu do Spraw 
zagranicznych, dowodzi najlepiej ów 
zadziwiający i nienotowany dotąd po- 
śpiech, z jakim p. Litwinow odpowie- 
dział na notę polską oraz te liczne 
głosy prasy sowieckiej, które stale 
podkreślały konieczność jaknajszyb- 
szego załatwienia propozycji sowie- 
ckiej. 

Moskwie chodziło, rzec jasna, o 
pośpiech dlatego, że z chwilą gdyby 
Waszyngton, który odwlekał sprawę 
ratyfikacji paktu Kelloga, ratyfikacji 
tej dokonał, wtenczas propozycja 
sowiecka byłaby warta równo tyle, ile 
kosztuje papier, na którym została 
napisana. Ratyfikowanie paktu Kello- 
ga przez Waszyngton co już teraz, 
jak wczoraj o tem  sygnalizowaliśmy, 
zostało dokonane, niewątpliwie pocią- 
gnie za sobą ratyfikowanie tego paktu 
przez wszystkich pierwszych sygnatar- 
juszy paktu. W ten sposób Stany 
Ziednoczone szybką ratyfikacją paktu 
sprawiły Sowietom przykrą niespo- 
dziankę i zawód. 

Pacyfistyczny wystrzał Litwinowa 
był zatem jednym z wielu manewrów 
w celu zdobycia zaufania Stanów Zje- 
dnoczonych, tego największego rezer- 
wuaru kapitałów, dla uzyskania tam 
pomocy ekonomicznej, bez której ka- 
tastrofa wewnętrzna Bolszewji jest 
tylko kwestją miesięcy. 

Sytuacja wewnętrzna w Rosji 
przedstawia się jaknajgorzej. Wszyst- 
kie tak zwane kampanje sowieckie, 
jak chlebozagotowki, pożyczki we- 
wnętrzne, rozszerzenie organizacji 
gospodarstw kolektywnych i państwo- 
wych przyniosły fiasco. Gigantyczne 
plany zawiodły, Plan gospodarki pań- 
stwowej wykonany został zaledwie 
w minimalnej części. Najlepszym 
sprawdzianem kryzysu, jaki przeżywa 
Rosja, są olbrzymie ogonki przed 

Najnowsze gazy frujące. 
Dwaj chemicy z Chicago oświad- 

czyli z zadowoleniem, że po długich 
mozołach udało się im spreparować 
gaz, wobec którego wszystkie dotych- 
czasowe trujące gazy są  nieszkodli- 
wemi zabawkami. Wystarcza przez u- 
łamek sekundy powąchać ich wynala- 
zek, by paść martwym. Doświadczenia 
ze zwierzętami udały się znakomicie— 
krowa choć się okazała najodporniej- 
sza zwaliła się z nóg po upływie 
dwóch minut. 

Nowy gaz został nazwany 
dyl isocyniate“. 

Inni chemicy amerykańscy pochwa- 
lili się równie pożytecznym wynalaz- 
kiem: ich gaz, nazwany „blindex'* czy- 
ni ludzi momentalnie ślepymi. Rząd 
amerykański trzyma, rzecz prosta, te 
wynalazki w Ścisłej tajemnicy. 

Ale czyż irme państwa nie wynaj- 
dą czegoś podobnego albo jeszcze 
„praktyczniejszego". 

„сасо- 

fotografji dowodzi tylko niskiego po- 
ziomu u nas sztuki wogóle i tego, jak 
ogół się mała orjentuje w sztukach pię- 
knych. 

Rozumiem, że ktoś oby zarobkować 
otwiera zakład fotograficzny. Rozu- 
miem, że ktoś inny, posiadając ospira- 
cje artystyczne, a żadnego sposobu wy 
ładowania tych aspiracyj — ima się 
aparatu fotograficznego jako jedynego 
przyjaciela. Ale trzeba też nauczyć się 
widzieć czarne na białem, słyszeć (у- 
sonansy w melodji. 

Wilno posiada wielu fotogratów o 
poziomie estetyki i techniki wysok'm. 
a Salon fotograficzny w tym roku wy- 
sunął jeszcze parę nazwisk na widow- 
nię fotograficzną. I chyba żaden z nich 
nie uważa że dopiero po wojnie tylko 
„potężny zew życia wraz ze wszystkie- 
mi wydobył na jaw i odrodzenie foto- 
grafiki" i że „pierwociny artyzmu fo- 
tograficznego w Polsce przypominają 
nieco znane bajeczne historje o Lechu 
i Krakusie, ginące w pomroce dziejów* 
(jeżeli znane — to nie ginące i odwro- 
tnie) jak to czyni p. Bułhak w „Zró- 
dłach Mocy". ° 

Ktoby zaś chciał coś niecoś jednak 
dowiedzieć się o tych pierwocinach— 
zalecam encyklopedję Trzaski Ewerta 
i Michalskiego litera F. str. 103, gdzie 
bez patosu i bez dławienia mocy du- 

  

    

sklepami sowieckiemi i kooperatywa- 
mi spożywczemi. Wielu miastom gro- 
zi głód. A trzeba pamiętać, że jest 
dopiero tylko styczeń. Co bę.zie na 
przednówku? 

Na dodatek partję komunistyczną 
szarpie walka wewnętrzna. „Ukłony 
(edchylenia ideowe) na lewo i na pra- 
wo grożą poważnie spoistości we- 
wnątrznej partji, jedynej sile, na któ- 
rej opiera się obecny regime w Ro- 
sji Sytuacja jest tak poważna, że o 
ile przedtem  ukrywano starannie 
wewnętrzne nieporozumienia partyjne,   
to teraz o tem w Rosji mówi się 
głośno i otwarcie. Najlepszą tego 
ilustracją jest reprodukowany poniżej 
obrazek, zaczerpnięty z sowieckiego 
wydawnictwa humorystyczno-satyrycz- 
nego „Krokodił*, Widzimy na nim 
dwie zniszczone platformy gkolejowe, 
symbolizują one ideowe platformy w 
partji komunistycznej. Obie spotkały 
się na ślepym torze. 

Trudno o lepszą charakterystykę 
sytuacji wewnętrznej Bolszewji w do- 
bie obecnej, znajduje się ona ną śle- 
pym torze, z którego może ją jedy- 
ne wyprowadzić jakieś radykalne po- 
usnięcie. Ir. 3 

PT DTS TINA ETD, 

Valka o władzę w Armji Zbawienia, 
Kryzys w Armji Zbawienia trwa w 

dalszym ciągu. Generał Booth ma się 
wprawdzie lepiej, ale poważny wiek i 
ogólne osłabienie nie pozwalają mu 
na dawną rzutkość i energję. 

Kongres, obradujący w Londynie, 
nalega usilnie na generała, by zrzekł 
się piastowanej godności. Booth pro- 
testuje, twierdząc, że podoła doskona- 
le ciężkiemu zadaniu. 

Wśród oficerów Armji zdania są 
podzielone — większość jednak jest 
Stanowczo za dymisją starego gen 

rała. „Ostatecznie zredagowano petyc 
podpisaną przez  najwybitniejszych 
członków Armii, zachęcającą Bootha 
do podania się do dymisji, Rej wodzi 
Oczywiście panna Evelina Booth, sio- 
stra generała, która pała chęcią obję- 
cia najwyższej władzy. Córka genera- 
ła Katarzyna Booth również ma na- 
dzieję odegrać wielką rolę po zrze- 
czeniu się ojca. 

Trudno być zbudowanym tą walką 
o władzę w towarzystwie głoszącem 
pokorę, miłość bliźniego i wiele in- 
nych cnót walką między umierają- 
cym starcem i trzema zazdrosnemi 

kobietami tak bardzo sobie bliz- 
kiemi przez węzły krwi. Ale zatwar- 
dziali purytańscy' protestanci nie wi- 
dzą w tem nic zdrożnego uważają to 
nawet za całkiem naturalne. 

Generał zastrzegł sobie czas do 
poniedziałku—wtedy ma dać  defini- 
tywną odpowiedź. Nie chce widzieć 
Siostry ani córki - nazywa je obrzyd- 
Jiwemi,  zwyrodnialemi babsztylami. 
Zona podtrzymuje w nim instykt wo- 
jenny. 

! 
Ofiarności Sz. Czytelników po- 1 

lecamy staruszka 75 cio letniego, I 
który wraz z rodziną znąduje się w | 
ostatniej nędzy. Przed wojną był 
urzędnikiem M. Spraw Wewnętrznych 
w. Petersburgu, obecnie w oczekiwa- 
niu EA którą otrzyma najda- 

› 

Czynny bilans kandłowy jest 

najlepszą rękojmią potęgi państwa 

  
  

lej za rok, cierpi głód i nędzę. Ła- 
skawe datki, choćby najmniejsze 
przyjmuje adm. „Stowa“ dla „Byłego 
urzędnika”. £ 
  

  

PA 

chowej lecz krótko i węzłowato opisa- 
no ewolucję, jaką przeszła fotografja. 

ergo. 
  

Zamieszczam niżej uwagi p. Witol- 
da Kajruksztisa artysty malarza, jed- 
nocześnie totografa, którego zdjęcia 
na Salonie Fotograficznym zaliczyć na-.. 
leży da najcelniejszych — lecz który, 
jak to wynika z jego uwag — nie za- 
licza fotografji do rzędu sztuk plasty- 
cznych. 

Rola fotografji jest bezsprzecznie 
ogromna w dziedzinach  najrozmait- 
szych, wszędzie, gdzie chodzi o do-«_ 
kładność oddania i utrwalenia przed- °- 
miotu lub jakiegoś zjawiska, a więc: 
w naukach (medycynie astronomii przy 
rodoznawstwie, etnografji...), w krymi- 
nalistyce, w przemyśle, w reklamie i 
td. W tych dziedzinach fotografja 
znajduje coraz to większe zastosowa- 
nie i rola jej będzie wzrastać nadal. 

Gdy mową o stosunku fotografji do 
sztuki (malarstwa), to między fotogra 
fją i sztuką jest jeden punkt styczny: 
punkt gdzie się kończy fotografja i 
gdzie zaczyna- się sztuka. Sztuka ma 
tysiące możliwości i zagadnień, jest 
przeto bez granic... Fotografja, nie 
zważając na rozmaitość jej techniki, 
— ograniczona w swej mowie, i nigdy 

A



Dokola wersji o rezygnacji p. Prezydenfa Fole- 
jewskiego. 

Onegdaj rozeszła się po Wilnie pogłoska o rezygnacji Prezydenta 

miasta p. Józefa Folejewskiego. Wiadomość ta zbiegła się z chorobą p. 

Prezydenta, którzy z racji grypy nie urzęduje od kilku dni, co przydało 

jej cechy prawdopodobieństwa i nie zezwoliło nam na natychmiastowe wy- 

jaśnienia prawdy. Mówiło się o tem, że p. Prezyd*nt wniósł prośbę o 

dymisję na ręce Prezydjum Rady Oraz zawiadomił o tem p. Wojewodę. 

Wiadomość ta zaelektryzowała całe Wilno. Wysuwano przypuszcze- 

nia co do przyczyn, jakie mogły spowodować ustąpienieg p.; Prezydenta. 

Według wersyj, powodem miał posłużyć rzekomy zatarg p. Prezyden- 

ta z ławnikiem dr. Maleszewskim, na tle spraw wydziału zdrowia. Głów- 

nym punktem miała być sprawa zaangażowania dr. Szermana, którego 

zadaniem miał być nadzór nad szkołami żydowskiemi. Przeciwko tej kan- 

dydaturze wysuwanej energicznie przez dr. Maleszewskiego, a niepopartej 

przez p. Prezydenta, mieli wystąpić koncesjonarjusze szkół oraz Związek 

lekarzy Żydów. Ponadto wiadomem jest, że pomiędzy Magistratem a Cen- 

tralami opiek szkolnych istnieje umowa, w myśl której tego rodzaju nomi- 

nacje muszą być za zgodą obu stron. 

Druga, nie mniej uporczywie kursująca wersja głosi, że p. Prezyden- 

towi Folejewskiemu uczyniona została propozycja objęcia stanowiska dy- 

rektora Izby Handlowo-Przemysłowej, ponieważ jakoby ostatnio kandyda- 

tura b. ministra p. Romockiego straciła bardzo na popularności, Jeino- 

cześnie obiegała pogłoska, że w poniedziałek ubiegły p. prezydent Fole- 

jewski odbył dłuższą naradę z wice-wojewodą Kiruklisem. Wszystkie te 

pogłoski notujemy li tylko z obowiązku dziennikarskiego. 

Prezydenta Folejewskiego nie mógł zastać nasz współpracownik w 

biurze ze względu na jego chorobę. Natomiast uzyskał rozmowę  telefo- 

niczną, w czasie której prezydent oświadczył, iż istnieją pewne komplika- 

cje, które, być może, spowodują podanie się do dymisji. 

Należy oczekiwać, iż dzień dzisiejszy wyświetli ostatecznie sprawę 

przesilenia na stanowisku prezydenta miasta. 

KRONIKA 
  

  

ŚRODA dłużenie ul. Dąbrowskiego kosztem jego 
17 Dziś Wschód 8ł. g. 7 m. 35 Enio as za a Eu mu sto- 

iotra — (0) Z posiedzenia miejskiej Komisji 
2 zach 6. о g, 15 m 24 Finansowej. Na wtorkowem posiedzeniu miej 

Baa sę skiej komisji finansowej sprawa etatów pra- 

3 SB cowników miejskich została zdjęta z porząd- 
08 E ARS A Ry ACE Manis 

Spostrzeżenia meteorologiczne (U W tej Sprawie zostai rozėsiany CZ Ono 
s k е V 1 

Zakładu Meteorologii U. S. B. Pena: wę szezEółOwCZo 2 ia ZE 
z dnia 16 — I. 1229 r. Następnie został przeniesiony szereg 

kredytów z jednego działu budżetu do dru- 
Cisnienie j 748 giego 
średnie w m. l o — Sankcje karne wobec sprzedawców 

gazet. Władze , administracyjne nakazały 

Temperatura 9 wczoraj usunięcie z dotychczasowych miejsc 

trednie 5 sprzedaży kilku sprzedawców, w stosunku 
do których ujawniono, że sprzedawali oni w 
dniu 15 b. m. skonfiskowany przez Staro- 6 е О 

CY } stwo Grodzkie numer „Dziennika Wiłeńskie- tą w mm l 

late l 
erzeważający 1 Południowy 

Uwagi: Pachmurno, , drabay Śnieg 

— inimum za dobę —152C. 
fńaximum na dobę —6'C. 
Tendencja barometryczna: bez zmian. 

URZĘDOWA. 
— Podziękowanie Pana Prezydenta Rze- 

2 ezypospclitej. Szef kancelarji cywilnej Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej przesłał z po- 
lecenia Pana Prezydenta na ręce Pana Woje- 
wody Wileńskiego pisemne podziękowanie 
za życzenia noworoczne, złożone Panu Prezy 
dentowi w dniu. 1. I. 1929 roku przez p. Wo- 
jewodę Raczkiewicza w imieniu własnem i 
za jego pośrednictwem przez reprezentan- 
tów społeczeństwa wileńskiego. 

MIEJSKA. 

— Terminy rejestracji sanek dorożkar- 

go“. Usunięto ich na miejsca drugorzędne. 

SAMORZĄDOWA. 
— Budżetowe posiedzenie wydziału po- 

wiatowego Wil.-Trockiego. Dziś wieczorem 
w lokalu-przy ul. Wileńskiej Nr. 12 odbędzie 
się posiedzenie wydziału powiatowego Sej- 
miku Wil-Trockiego. Obrady poświęcone 
będą omówieniu projektu preliminarza bud- 
żetowego. Projekt ten rozpatrzony będzie 
w dniu 26 b. m. przez Sejmik. 

Jak się dowiadujemy wysokość poszcze- 
gólnych podatków nie ulegnie zmianie i po- 
zostaje taka jak w roku 1928. 

SZKOLNA. 
— (0) Subsydjum dla szkół zawodo- 

e Ostatnio została uruchomiona przy ul. 
W. Pohulanka przez T-wo „Światło bursa 
dla niezamożnych uczniów szkół zawodo- 
wych. Na wczorajszem posiedzeniu Magi- 
strat wyasygnował na ten cel 5000 zł. 

— Towarzystwo kursów technicznych 
w Wilnie podaje do wiadomości, że egzamin 
praktyczny dła słuchaczy kursów dozorców i 
majstrów meljoracyjnych z roku szkolnego 

skich, Poczynając od 21 b. m. codzienie w 1927-28 odbędzie się 14 lutego 1929 roku. 
odzinach od 13—15 m. 30 w podwórzu o godzinie 18 w gmachu Państwowej Szko- 
rzędu Starostwa Grodzkiego odbywać Się ły Technicznej w Wilnie przy ul: Holender- 

będzie przegląd sanek dorożkarskich w na- nia 12. 
stępującym porządku: | | ZEBRANIA I ODCZYTY 

21 b. m. sanki posiadające numery Od St " 

1—50, 22-во od 51—100, 23-go od 101—150, „o, Odczyt w Stowarzyszeniu Tech- 
24 b. m. od 151—200, 25 b. m. od 201—250, ników. W piątek dn. 18 b. m o godz. 8 
26-go od 251—300, 28-go od 301—350, 29 M. 30 wieczorem Dyrekter Państwowej 
b.m. od 351—400, 30-g0 od 401—450, 31-g0 
od 451—500 i 1 lutego pozostale. 

— Ogledziny klatek schodowych. Za- 
stepca starosty grodzkiego p. A. Bohdano- 
wicz w towarzystwie kierownika I komis. 
P. P. kom. Dowojno dokonat oględzin kla- 
tek schodowych w domach položonych na 

Szkole Technicznej w Wilnie pi inż. Świ- 
dziński wygłosi w sal Stowarzyczenia Tech- 
ników odczyt p. t. „Szkolnictwo zawodowe 
na konferencji w Katowicach”. 

Prelegent omówi w swym referacie za- 
dania szkolnictwa zawodowego w Polsce 
oraz związane z tem zamierzenia na przy- 

terenie I-go komisarjatu. W rezultacie tej Szłość według linij wytycznych. ustalonych 
lustracji PORA 0 do a Elanas na niedawno odbytym zjeździe Katowickim. 
karnej sześciu właścicieli domów za nieo- „ „WE WSpOmnianym zieždzie obok czyn- 
świetlanie klatek schodowych. ników oficjalnych i sfer pracujących w 

Czytelnicy nasi ucieszą się zapewne z szkolnictwie zawodowem, brali jak wiado- 
wiadomości, że podobne lustracje urządzane mo udział przedstawiciele przemysłu. || 
będą teraz stale. Jest to jedyny sposób da- Przypuszczać należy, iż aktualny i cie- 
jący gwarancję możliwego wyglądu i stanu kawy temat odczytu inż. Świdzińskiego 
sanitarnego dziedzińców. zgromadzi liczne grono słuchaczy. Wstęp 

— (0), Sprawa ulic wileńskich. Do Ma- wolny . 
gistratu wpłynęło podanie d-ra Sumoroka, — Zarząd Zrzeszenia Asystentów U. S. 
w którem on proponuje Magistratowi prze- B. niniejszem powiadamia swych członków, 

        

pełnego zadowolenia . artystycznego wieku w portrecie składa się masa czyn 
(naprz. dla artysty o wysokich wyma- ników: kompozycja ogólna—w linjach, 
ganiach) dać nie może; wszelkie zaś barwach, światłocieniu (oparta na za- 
podróbki pod sztychy i grafikę w foto- sadach formalnych, studjowaniu któ- 
grafji mogą trafić do przekonania tylko rych malarz poświęca wiele lat pracy), 
laikom i ludziom o niewybrednym gu- zatem kompozycja figuralna: jakieś 
ście. Malarz może lubić fotografję, jak nieznaczne dła widza przechylenie lub 
lubi naturę, bo fotografja — to „skra- wyprostowanie głowy, jakiś gest (ruch 
wek* natury, mniejwięcej udatnie u- i położenie rąk, uśmiech lub powaga 
chwycony i ciekawy. Malarz może też wyraz: ust, oczu — i wiele innych 
sam uprawiać fotografję, lecz będzie czynników, które nigdy nie występują 
to dla niego — w porównaniu z zaję- jednocześnie, i które malarz wybiera z 
ciem sztuką — zabawą i wypoczyn- chaotycznych wrażeń natury, uwydat- 
kiem po pracy. nia i łączy w syntetyczną całość w por- 

Tyłko w dziedzinie sztuki stosowa- trecie. Przy tem wyeliminowaniu pew- 
nej — w portrecie fotografja konkuru- nych cech, malarz bezwiednie dodaje 
je z malarzem i wyprzedza go — w od siebie cząstkę swojej psychiki i 
pewnym stopniu. Bo tutaj przecie cho- swoich przeżyć. Gdyż każdego czto- 
dzi o podobiznę zewnętrzną (słowo wieka widzimy indywidualnie, t. j. nie 
— 'akurat dla fotografji), o taniość i takim, jakim on jest (i jakim go „od- 
szybkość wykonania i o pewien stopień daje" fotogratja) lecz takim, jakim on 
artyzmu, do którego się wznoszą wy- nam się wydaje. Oto są trudności dla 
magania i gust szerokiej publiczności. totograijj nieprzezwyciężone i przy- 
(Na artyzm ten składa się, w lepszym czyny — dlaczego portret w fotogra- 
wypadku, subteiność i precyzyjność fji nigdy nie przeistaczał się w dzieło 

rysunku i formy — cechy, które posią- sztuki i pozostaje tylko sztuką — sui 
da nie każdy malarz-portrecista) generis. 
Vecz im większe wymagania stawiamy 
do portretu — jako do portretu i do 
dzieła sztuki, tem więcej bezradną i 
nieudolną staje się rola fotogratji. Bo 
człowiek — to zjawisko zmienne i 
skomplikowane. Na „wyraz”* o czło- 

W. Kajruksztis. 

ЗС 
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że w niedzielę dnia 20 b. m. o godzinie 12 
odbędzie się walne zebranie w sali Nr. 2 
Gmachu Głównego Uniwersytetu. 

— Wieūskie Tow. Ginekologiczne: 
We czwartek 17 stycznia o godz. 8 wiecz. 
w lokalu Klin. Położniczej odbędzie się: 
1. Posieczenie naukowe Tow. Na porządku 
dziennym — Demonstracje chorych i pre- 
pa'atów. II. o godz. 8 mir. 30 (a w racie 
braku quorum bezwzzlędnie o 9) Posie- 
dzenie aoroczne: ) Sprawozdanie Zarzącu, 
2) Sprawozd Komisji Rewizyjnej, 3) Spra- 
wozdanie Kom. Kwalifikacyjnej, 4) Wybory 
nowego Zarządu i komisyj* 

Związek Zawodowy Muzyków R. 
P. Oddz. w Wilnie (Literacki 9), zwołuje 
Walne zebranie członków fa dz. 22 stycz- 
nia r. b. na godz. 10 m. 30, drugi termin 
prawomocny o g. 11 m.;30. 

RÓŻNE 

— Ostatni termin składania podań o 
ona zezwoleń na prowadzenie biur. 
owiadujemy się, że właściciele biur podań 

przepisywań i tłumaczeń, którzy nie uzyskali 
prolongaty pozwolenia na prowadzenie wspo 
mnianych biur muszą w terminie do 20 b. m. 
złożyć odnośnie podania do Starostwa Grodz- 
kiego w przeciwnym razie grozi im utrata 
koncesyj. 

— Prezes Sądu Okr. w Nowogródku ba- 
wi w Wilnie, Bawi w Wilnie prezes Sądu 
Okręgowego w Nowogródku p. Wyszyński. 

— Kara za nieprzestrzeganie przepisów. 
Właściciel! drukarni przy ul. Niemieckiej Nr. 
22 j. Lewin, pociągnięty został do odpowie- 
dzialności sądowej za przekroczenie art. 15 
rozporz. Prezydenta Rzplitej o prawie pra- 
sowem. 

— Cofnięcie prawa kwestowania T-wu 
Gniazd Sierocych. Starostwo grodzkie  za- 
broniło zarządowi głównemu owarzystwa 
Gniazd Sierocych kwestowania na terenie 
m. Wilna, a to za niestosowanie się do prze- 
pisów obowiązujących przy tego rodzaju 
zbiórkach. Upoważnienia na  kwestowanie, 
wydawane przez wyżej wymienione Towa- 
rzystwo będą przez organa Policji Państwo- 
wej wycofywane, a winni pociągani do od- 
powiedzialnošci. 

— Podziękowanie. Zarząd Opieki Rodzi- 
cielskiej, przy gimnazjum im. kr. Zygmunta 
Augusta, niniejszem składa podziękowanie, 
Stowarzyszeniu Oficerów przeniesionych w 
stan spoczynku za złożone sto złotych na 
wpisy dla niezamożnych uczniów 

— Sprostowanie. Przysłowiowy cho- 
chlik używał we wczorajszym numerze co 
się zowie. W podpisie pod kliszą słowo 
zależność zmieniło się w „rozbieżność* 
co całkowicie zniekształciło sens. Zamie- 
szczona karykatura sowiecka wyobrażałą 
dyplomatę rumuńskiego, pędzącego do tran- 
cuskiego ministerstwa spraw zagranicznych. 
Intencią jej jak to łatwo się domyśleć — 
było podkrešienie rzekomej zależności po- 
lityki rumuńskiej od Francji. 

TOWARZYSKA. 

— lnflancki Bał Akademicki. Pod prote- 
ktoratem Jj.W.P.P. Wojewody Wileńskiego 
Władysława Raczkiewicza, = Wojewodziny 
Władysławowej Raczkiewiczowej, JM Rek- 
tora USB ks. prof. d-ra Czesława Falkow- 
skiego odbędzie się dn. 19 stycznia rb. w sa- 
lonach Hotelu St. Geoges'a II doroczny In- 
flancki Bał Akademicki. 

Obowązki gospodyń Balu łaskawie ob- 
jąć raczyły Panie: 

Ambroszkiewiczowa Ernestowa, Bossow- 
ska Franciszkowa, Brzostowska Zeneida, Bur 
bina Kazimierzowa, Burhardtowa Aleksan- 
drowa, Donasowa Feliksowa, Iżycka Tadeu- 
szowa, Jaworska Iwonowa, Jundziłłowa Zyg- 
muntowa, Kempistowa Stefanowa, Korolco- 
wa Józefowa, Kownacka Piotrowa,  Krok- 
Paszkowska Michałowa,  Luboińska Alek- 
sandrowa, Lukasowa Janowa, Małecka Jano- 
wa, Materska Ignacowa, Mazurowska Stefa- 
nowa, Mohlowa Wacławowa,  Nietawicka 
Zygmuntowa,  Obiezięrska Marjanowa, .Pi- 
goniowa' Stanisławowa, Pietraszewska Jano- 
wa, Reicherowa  Michałowa,  Rychłowska 
Franciszkowa,  Safarewiczowa Aleksandro- 
wa, Siengalewiczowa Profesorowa, Szmur- 
łowa Janowa, Sulewska Kazimierzowa, Su- 
morokowa Leonowa, Świątecka Dyrektorowa 
Waśkowska Eugenjuszowa. Węsławska Sta- 
nisławowa, Wiścicka Janowa, Wyrwiczowa 
Karolowa, Zawadzka Feliksowa, Zawadzka 
Władysławowa, Zwierkowa Kazimierzowa. 

Pozostałe zaproszenia są do nabycia u 
P.P. gospodyń. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia”*). Koniec 
„Procesu Mary Dugan*. Na dziś spodziewa- 
ne jest zakończenie rozpraw sensacyjnego 
„Procesu Mary Dugan“, który w Wilnie 
wywołał wiele komentarzy i sprzecznych są- 
dów. Wszyscy jednak zgodzili się na jedno, 
że od niepamiętnych czasów nikt tak nie po- 
ruszył opinji publicznej, jak oskarżona Ma- 
ry Dugan i jej utalentowany obrońca. 

— Występy Karola Adwentowicza i 
L. Grywińskiej. Po występach pełnych istot- 
nego powodzenia w Warszawfe, Lwowie i 
Łodzi, Karol Adwentowicz zawitał do nas, 
aby przypomnieć Wilnu swe znakomite kre- 
acje w sztukach „Sonata Kreutzera** — pią- 
tek 18 b. m., „Hamlet“ šroda 23 b. m. oraz 
„Peer -Gynt“ 30 b. m. Partnerką K. Adwen- 
towicza będzie Irena Grywińska, utalentowa- 
na artystka Teatrów stołecznych. 

— Teatr Polski dla dzieci. Występ ta- 
neczny Anety Rejzer-Kapłan, oraz jej ucze- 

nic. W niedzielę 20-go stycznia o godz. 12 
m. 30 p. p. odbędzie się w Teatrze Polskim 
popis taneczny Arety Rejzer-Kapłan oraz jej 
50 uczenic. W programie: „Bajka dziecinna” 
— Czajkowskiego, „Taniec piłek* — Men- 
delsohna, „Menuet* — Mozarta, „Taniec 
gnomów'* — Griega. 

— Reduta na Pohulance. „Murzyn War- 
szawski”*. Dziś, o godz. 20-ej po raz pierw- 
szy i dni następnych komredja Antoniego 
Słonimskiego p. t. „Murzyn Warszawski”. 
Udział biorą: Śtefan Jaracz — Konrad Hert- 
mański; Halina Dunin-Rychłowska — Pola 
Hertmanska; I. Larowska — Zaza; W. Sci- 
bir — Mitek; J. Budzyński — Perlman; J. 
Lubicz — Lisowski — Marjusz; St. Larewicz 
— Marteline; W. Malinowska — ciocia Sała; 
Z. Chmielewski — Szwarcman; ]. Jaraczowa 
— Szwarcmanowa. 

— „Kordjan dla młodzieży”. W sobotę 
dnia 19 b. m. drugie przedstawienie szkol- 
ne poematu dramatycznego }. Słowackiego 
„Kordjan“. Bilety w cenie od 30 gr. do 2 zł. 
sprzedaje „Orbis”. $ A 

— Reduta na prowincji. Dziś w Nieświe- 
żu komedja Szaniawskiego p. t. „Ptak“. 

WYPADKI i KRADZIEŻE 

—Zginęła umysłowo-chora. W dniu 15 b.m 
Mejłach Rudnik, zamieszk. w Oszmianie przy 
ul. Żeligowskiego 37 doniósł władzom poli- 
cyjnym, że przed trzema tygodniami wydali- 
ła się z domu i dotychczas nie powróciła teś 
ciowa jego Rachela Karczmer, lat 55, umy- 
słowo - chora, zamieszkała w Wilnie, przy 
ul. Nikodemskiej Nr. 25. 

— Nieszczęśliwy upadek. Na ul, Węgier- 
skiej złamała nogę skutkiem poślizgnięcia się 
i upadku w dniu 15 bm. Michalina Wolińska 
lat 44 Pohulanka 12). Pogotowie Ratunko- 
we odwiozło ją do szpitala kolejowego. 

— Krowę i wilka skradziono. Krowę war- 
tości 350 zł. skradziono w nocy z 15 na 16 

NOE St. Tyrankiewiczowi, Senatorska 
/ у 2 
Wilka wartości 100 zł. skradziono z po- 

dwórza Stolarska 44 dnia 15 bm. na szkodę 
L. Połoziewa. Kradzieży dokonali St. i WŁ. 
Kozłowscy ;Chocimska 16. 

— Napad między Wilnem Niemenczy- 

mermi. Dn. 15 b. m. na trakcie Wilno —Nie- 
menczyn dokonano napadu na A. Marcinkie- 
wicza (w. Żukańce), który wiózł towar do 
Wilna. Wobec tego iż nadjeżdżały inne wozy 
sprawcy nic nie zrabowali i zbiegli. 

ież palt. Z przedpokoju piekar- 
ni Urwanowa (Wileńska 14) skradziono futro 
oraz palto pracowniczek tej piekarni ]. Bejna 
rowiczówny i H. Niedzłelskiej.. Straty wyno- 
szą 800 zł. 
—Walka przemytników ze strażą. Ubiegłej 

nocy patrol KOP-u stoczył w rejonie Rakowa 
formałną walkę z sześcioma przemytnikami, 
którzy na okrzyk „stój” salwowali się uciecz- 
ką ostrzeliwując się gęsto z rewolwerów. 

Przemytnikom udało się uciec pozostawi- 
li jednak bogaty łup w postaci 150 litrów 
spirytusu skażonego i kiłka litrów kropli Hof- 

Z SĄDÓW. 
Sprawa „Dziennika Wileńskiego". 

Na wczorajszej wokandzie Sądu Okrę- 
kowiego w Wilnie znalazła się sprawa re- 
daktorów „Dziennika Wiłeńskiego* p. p. Pa- 
puzińskiego i Lesiewskiego oskarżonych 
przez b. burmistrza m. Trok p. Budrewicza, 
który uczuł się dotknięty. treścią artukułów 
zamieszczonych w „Dzienniku“, a omawia- 
jących w sposób nieprzychylny  gospodar- 
kę magistratu m. Trok oraz wydziału po- 
wiatowego Sejmiku Wił.-Trockiego. 

Wobec niestawiennictwa osk. Papuziń- 
skiego i oskarżyciela prywatnego Sąd przy- 
chylił się do prośby p. Lesiewskiego i spra- 
wę umorzył. . 

Chciało się spadku. 

W dniu wczorajszym Sąd Apelacyjny w 
Wilnie rozpoznawał sprawę j. Jarosza, T. Bo- 
jarczuka i Zofji Marcheluk oskarżonych o to, 
że działając wspólnie usiłowali wprwadzić w 
błąd władze celem zawładnięcia spadku po 
azginionym Michale Łukszy. 

Pierwsi dwaj zaświadczyli przed probo- 
szczem prawosławnym że  Marcheluk jest 
ślubną żoną zaginionego Michała Łukszy. 
Proboszcz wydał odpowiednie zaświadczenie, 
opierając się na które Marchelukówna zadie- 
gała o przyznanie jej praw do spadku. 

Jarosz i Bojarczuk tłomaczyli się przed Są 
dem, że oskarżona miała z Łukszą troje dzie- 
ci, a ponadto w 1911 r. odbyła się uczta wte- 

selna. 5 
Nie byli w prawdzie na ślubie jednak w 

ich przekonaniu było to małżeństwo. Sprawę 
wytoczył brat zaginionegą Demjan Łuksza, 
który był na wspomnianej „uczcie weselnej", 
a nawet przygrywał do tańca. Obecnie pre- 
tenduje też do spadku po bracie. 

Sąd Apelacyjny zatwierdził wyrok pierw- 
sżej instancji skazujący „żonę* i „świadków 
šlubu“ na karę więzienia po sześć miesięcy. 

SPORT. 
Pogoń — ŻAKS 15:0. 

Wczoraj odbyło się towarzyskie spot- 
kanie drużyn hokejowych Pogoni i Ż. A.K.S.. 
zakończone  bezapelacyjnem zwycięstwem 
graczy Pogoni. Po dotkliwej porażce (13:0) 
z A.Z.S./em drużyna Pogoni wzięła się wi- 
dać energicznie do treningów, to też uporała 
się łatwo z początkującemi  akademikami 

Mecz ten z racji 
gry drużyn nie był bardzo ciekawy. 

W sabotę rozpocznie się turniej hoke- 
jowy drużyn wileńskich o nagrodę ośrodka 
wychowania. Biorą w nim udział: A.Z.S., 
Pogoń, Ż.A.K.S. i Ognisko. 

żydowskiemi. poziomu 

Terminarz Zawodów narciarskich w 
Wilnie. 

Polski związek narciarski ogłosił nastę- 
pujący terminarz zawodów narciarskich w 
Wileńszczyźnie: 

20 stycznia — Międzykłubowe zawody 
lokalne w Wilnie, 27 stycznia — otwarcie 
skoczni i konkurs skoków na Antokolu, 2 
lutego — mistrzostwa narciarskie szkół wi- 
łeńskich, 3 lutego — zawody narciarskie w 
Święcianach, 10 lutego — zawody patroli 
wojskowych i KOP oraz konkurs skoków 
na Antokolu, 17 lutego — zawody patroli 
wojskowych o mistrz. O. K. III, 231 24 lute- 
go — międzykiubowe zawody 0 mistrzostwo 
Wilna z udziałem zawodników  zakopiaf- 
skich i lwowskich, 3 marca — bieg 30 klm. 
i konkurs skoków na Antokolu. Zamknięcie 
sezonu, 

Nasi hokeiści zagranicą. 

W poniedziałek polska reprezentacja 
hokejowa rozegrała towarzyskie spotkanie 
z drużyną Europa Canadians. W skład dru- 
žyny kanadyjskiej wchodzili  najstynniejsi 
gracze kanadyjscy, przebywający teraz w 
Europie, a grający w klubach Paryża, Lon- 
dynu, Berlina i Wiednia. Polacy przegrali 
mecz w stosunku 1:6 (0:1, 0:4, 1:1). Gra ze 

strony kanadyjczyków bardzo brutalna, cho- 

ciaż przez dwie tercje zwycięzcy wyraźnie 

przeważali. Zaznaczyć należy jednak, że w 

3 

Zmiana ma stanowisku Nacz. Okr. Urzędu Śledczego 
Dowiadujemy się, że dotychczaso- 

wy naczelnik okręgowego urzędu Śled- 
czego nadk. K. Disterhoff został od: 
wołany z zajmowanego stanowiska. 
P. Disterhoff przekazany został do 

Sąd Pracy 
Z dniem 15 bm. zostały urucho- 

mjone w Warszawie i wszystkich głó- 
wnych ośrodkach przemysłowych Pol- 
ski, Sądy Pracy. Przewodniczącym Są- 
du Pracy w Wilnie mianowany został 

dyspozycji Komendy Głównej. 
Kto obejmie wakujące po nadk. 

Disterhoftie stanowisko, nie zostało 
jeszcze zadecydowane. 

sędzia Sądu Grodzkiego w Oszmianie 
Jan Lisiecki, zastępcą przewodniczą- 
cego — sędzia Sądu Grodzkiego w Wil- 
nie Szczepan Wilewski. 

Zarządzenie w sprawie walki z plagą wilczą. | 
W wyniku interwencji delegacji 

włościan gm. rudziskiej u władz wo- 
jewódzkich w sprawie ochrony osiedli 
od stad wilczych, p. wicewojewoda 
wileński zwrócił się w tej sprawie do 
WiL T-wa Myśliwskiego, zaznaczając, 

że w wypaiku, kiedy Środki, jakiemi 
rozporządza wspomniane T wo, oka- 
żą się niedostateczne i niebezpieczeń- 
stwo nie zostanie zażegnane, władze 
wydadzą odnośne polecenie Starostwu. 

Zaangażowani przez ajenfów holszewickieh. 
г Na odcinku Stołpeckim kilkunastu włościan uzbrojonych w kije porozbijało 
izolatory telefoniczne, przerywając w ten sposób komunikację telefoniczną. Jak się - 
potem wyjaśniło z zeznań aresztowanych sprawców, byli oni zaangażowani przez 
agentów bolszewickich i opłaceni zgóry. Agenci ci byli widać dobrze poinformowani © 
sieci t:lefonicznej, bowiem wskazali wyraźnie w jakich punktach mają być zniszczone 
izolatory., 

Ujęcie dwóch wysłanników K. P. Z. B. 
Na odcinku Dafkowicze Stachowszczyzna przytrzymano dwóch osobni- 

ków, jak się nastiępnie okazało, „techników* K. P. Z. b. Znaleziono p.zy nich 
bibułę komu: istyczną. 

Podczas pościgu jeden z zatrzymanych ostrzeliwał się z rewolweru. 

[Dwa wagony mienia polskiego 
STOŁPCE, 15 I. (tel. wł, „Słowa”) Do Kołosowa przybyły dwa wa- 

gony mienia polskiego z Rosji sowieckiej, po odbiór których zgłosił się 
delegat Ekspozytury Komisji Reewakuacyjnej p. Wacław Wielowiejski, 

(SIA EASA EN DKA ZEE WOS WOZY AZT TAS TS IRT 

89.000 dolarów czeka 
na odkiorców 

PREMJE, KTÓRYCH NIE ODEBRANO. 
Sześć razy do roku odbywa się ciągnie- 

nie „dolarowek“. 
Uzbierato się już wiele takich wygranych 

po które nikt się nie zgłosił. 
Był taki wypadek, że pewien kolejarz do- 

piero po roku z gazet dowiedział się, że 
na jego numer padła wygrana 40.000 dola- 
rów. Zdarzyło się też, że jeden z dyrektorów 
Banku Handlowego baron  Dangel wysłał 
niedawno swoje dwie dolarówki do Banku 
Polskiego celem zamiany z perwszej «serji 
na drugą. Z Banku odesłano baronowi dola- 
rówki i tysiąc dolarów premji, która padła 
na jedną z tych dołarówtek. 
Zdarzają się jednak inne naprawdę tragi- 

@ wypadki. saprzykład w dniu 1 marca 
roku, główna premja 40.000 dolarów pa 

na numer 341.248. 
Obligacja ta sprzedana została w Lubli- 

nie. Jak wynika z dotychczasowego rozwo- 
ju zdarzeń, kupiła ją pewna handlarka mleka. 

Nawpół przytomna ze szczęścia handlar- 
ka wsiadia do pociągu, aby pojechać do War 
szawy i odebrać pieniądze. W drodze dosta- 
ła silnej gorączki. Wobec tego zawieziono 
ją z powrotem do Lublina. W szpitalu oka- 
zało się, iż mleczarka zapadła na tyfus brzu- 
szny. 

Mimo ciężkiej choroby, kobieta nie roz- 
stawała się z dołarówką, trzymając ją sta- 
le pod poduszką. 

Ale gdy przyszedł czas opuszczenia szpi- 
tala, kobieta z przerażeniem stwierdziła, że 
owa szczęśliwa dolarówka ulotnila się z pod 
poduszki, a ta, która zajęła jej miejce, ma 
zupełnie inny numer. " 

Rzecz prosta wszczęto śledztwo i. pro- 
kurator nałożył areszt na ową sumę 40.000 
dolarów do czasu wyjaśnienia sprawy. Do- 
tąd nikt po odbiór tej sumy nie zgłosił. Mo- 
żliwe więc, że biednej kobiecie wydawało 
się tylko, iż posiada wygraną. 

Jeżeli do 1 marca 1931 roku nikt nie zgło 
si się, aby odebrać zakwestjonowaną sumę 
przejdzie ona w myśl przepisów na własność 
państwa. 

Czyż nie warto wobec tego sprawdzić raz 
jeszcze spisu nieodebranych premij? 

A może właśnie uważne przejrzenie tego 
spisu, stanfe się dła kogo punktem zwrotnym 
w życiu. 

a odbiorców oczekują następujące wy- 
grane premje: 

40.000 dolarów — Nr. 341248. 
8.000 dolarów — N-ry: 685599 i 857374. 
3.000 dol. — N-ry: 150885, i 373504 
1.000 dol. 194740, 428420, 
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drugiej tercji, podczas której Polacy stracili 499328, 532707, 613230,4 637754, ' 859832, 
aż cztery bramki, grała prawie cała rezer- 
wa. W trzecłej tercji gra zupełnie równa, a 
nawet chwilami z przewagą Polski, przyczem 
jedyny punkt zdobywa Adamowski. Sędzio- 
wał p. Miller (Niemcy). 

oza tem tegoż dnia Berliner S. C. po- 
konał Davos H. C. 2:1. Mecz ten prowadził 
sędzia polski p. Osiecimski-Czapski. 

Kanadyjczycy grają w turnieju 
konkursem jako współzawodnicy. 

Konkurs skoków na Belmoncie. 
W ubiegłą niedzielę (13. 1.) odbył się w 

Wilnie na skoczni narciarskiej na Belmoncie 
konkurs skoków zorganizowany przez Ośro- 
dek W. F. Wilno. 

W konkursie tym wzięło udział 13 skocz- 
ków wileńskich w czem większość ze szkół 
średnich i A. Z. S-u. Poł. Kl. Sp. reprezento- 
wany był przez Skoruka Jana. Wyniki kon- 
kursu były następujące: 

1) Ciechanowicz Wiktor (gim. Lelewela) 
nota 15,55. długość skoków 7, 5, 8, 5, 18, 5. 
2) Hermanowicz Jerzy (gimn. A ZEW 
nota 15,52. 3) Stankiewicz Wiktor (A. Z. Ś. ) 
nota 15,331. 4) Wójcicki Eugenjusz (gim. 
Czackiego) nota 14,98. 

Najdłuższy skok (9 mtr.) jednak z upad- 
kiem wykonał Miecznikowski Jerzy (gim. 
Lelewela) który zajął w konkursie 5 miejsce. 
Skokom przeszkadzał silny wiatr. Organi- 
zacja zawodów sprawna. Publiczności zebra- 
ło się sporo. 

poza 

Zawody na klasę strzelecką. 
W dniu -13 I. b. r. zorganizoware zostały 

przez Ośrodek W. F. Wilno na krytej strzel- 
nicy w ogrodzie bernardyńskim zawody na 
klasę strzelecką (na odległość 50 mtr.), w 
których wzięło udział 40 zawodników. 

W klasie l. panów 1 miejsce uzyskał De- 
reckiWładysław osiągając 94 pkt. na 100 mo- 
żliwych (nowy rekord strzelnicy). 2) Gadek 
Bałtromiej (92pkt.) 3) Kubicki Kazimierz 
(90 pkt.) wszyscy z Pol. KI. Sp. 

W klasie Il. panów 1) Ignatowicz Jul- 
jan (P. K. S.) 79 pkt. 2) Menich Bolesław 
(P. K. S.) i Michnicki Wacław (Strzelec) po 
76 pkt. i 3) Tukałło Olgierd (gim. Lelewela) 
75 pkt. 

klasie H-ej pań: 1) Roszkiewiczówna 
Hanna (gim. Czackiego) 64 pkt. 2) Raczyń- 
ska Marta (niestow.) 63 pkt. i 3) Makarewi- 
czówna Weronika (Strzelec) 60 pkt. 

860038, 870115. 
500 dol. — N-ry: 87142, 104963, 204867, 

224632, 236074, 368530, 425027, 440034, 
550123, 585990, 599539, 772338, 774034, 
846557, 913547, 944316. 

100 dol. — N-ry: 4730 20375 20390 24009 
50990 55637 58409 59151 69026 72005 74869 
78413 79972 80602 91208 91382 93596 113729 
118563, 121373 136447 136540 136801 141875 
157980 170643 174233 187395 191805 197283 
210726 216131 225250 236446 239505 251031 
258866 320867 330364 345796 349219 353126 
358032 359438 361432 392818 404350 407363 
413855 428724 451340 479900 482457 502989 
525308 525449 527416 528962 536038 540366 
553878 559640 589277 599894 603557 613185 
614430 626970 646303 653789 656649 659042 
681785 690131 712591 713484 734716 746642 
766527 769305 778879 783689 804044 807718 
808115 811077 837089 843095 844002 848914 
852767 857445 859726 863061 875209 889052 
913862 954270. 971910 977118 995033. 

Ogółem nie odebrano 130 premij warto- 
ści 89.000 dolarów. * 
  

KRAUJO, 
Czwastek, dn. 17 stycznia 1929 r, 
11.56 12.10: Transmisja z Warszawy: 

Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolog. 
12.15—12.30: Tr z W-wy: Audycja dią mło- 
ózieży p. t. „Wielcy kolędnicy*. 12.30 — 
14,00: Tr. poranku muzycznego z Filh. 
Warszawskiej. 14.30 14.55: Tr. z Poznania 
„Z terenów misyjnych” odczyt. 16.00 1620: 
Odczytanie programu dziennego, repertuar 
teatrów i kin, oraz chwilka litewska. 16.20 
—16,35: Komunikat harcerski. 16,35 17,00: 
Muzyka z płyt gramofonowych. 17.00— 
17,25: Tr. z Warszawy: „Wśród książek*. 
17,25 — 17,50: „Żywienie krów—w gospo- 
darstwie włościańskiem wobec tegoroczne- 
go nieurodzaju pasz* odczyt. 17,55—18,50: 
Tr. z W-wy Koncert kameralny. 1850 — 
19.15: Pogadanka radjotechniczna. 19.15:— 
19.30: Muzyka z płyt gramof. 19.30 19.55: 
„Związek Pracy Społecznej Kobiet* poga- 
danka. 19.56 20.00: Sygnał czasu z W-wy. 
2000 2015: Tygodniowy przegląd filmowy. 
20.15—: Odczytanie programu na piątek i 
komunikaty. 20.30 - 22.00: Tr. z W-wy Kon- 
cert popularny. 22.00 — 23.30: Tr. z Wwy: 
Komunikaty P A.T., policyjny, sportowy i 
inne, oraz muzyką taneczna. 

о NADESŁANE. 

>» Koinunikat, Niniejszem podajemy do 
publicznej wiadomości, że zarzuty skierowa- 
ne przeciw nam i naszym wydawnictwom 
w l autora Z. wydrukowanym w „Dzien- 
niku -iskim* z dnia 4 b. m. nie są zgod- 
ne z prawdą. 

Wydawnictwa nasze nie mają nic współ- 
nego z t. zw. dziełem „Bilza” i żadnych por- 
nografij nie zawierają, a są to poradniki ra- „ 
cjonalnego pielęgnowania zdrowia — zawie- 
rające: anatomię, patologję, farmakołogję i 
t. p. wiadomości z zakresu higieny. Opra- 
cowane zaś są przez wybitnych profesorów 
i lekarzy zagranicznych i polskich, których 
nazwiska w każdym dzłele są wymienione. 
O jakości tegoż poradnika najlepiej świad- 
czy fakt otrzymania dyplomu uznania w ro- 
ku zeszłym, na wystawie „Przyrodniczo-Le- 
karskiej w Łodzi, oraz dyplomy z Między- 
narodowych Wystaw Higjenicznych w Dre- 
źnie, w Wiedniu i Salzburgu. 

Przeciw wyżej wymienionemu autorowi, 
wstąpilišmy na drogę sądową za oszczer- 
stwo. 

Jednocześnie prosimy P. T. zaintereso- 
wanych, o sprawdzanie legitymacyj zastęp- 
ców przy zamawianiu dzieł. Nadmieniamy 
przytem, że nasi zastępcy, propagujący dzie- 
ła na terenie Województw, Wileńskiego i 
Nowogródzkiego — posiadają legitymacje 
wydare przez kierownictwo w Wilnie, i pod- 
pisane przez kierownika Jankowskiego. Za- 
strzegamy się, że tylko za posiadających ta- 
kie legitymacje jesteśmy odpowiedzialni. 
Wszelkie reklamacje prosimy kierować do 
Kierownictwa Reprezentacji „M. I. N. — M. 
O. Groh w Katowicach" na woj. Wileńskie 
ž anodas w Wilnie ul. Kalwaryjska 
—3. 

Kierownictwo „Międzynarodowego In- 
stytutu Nakładowego M. O. Groh. 

Reprezentacja na Polskę w Katowicach. 

EEST HAS TSO | 

Dyrekcja basów Państwowych 
w Wilnie 

ogłasza, iż posiada do sprzedania w Nadle- 

   

śnictwach: Święciańskiem; Podbrodzkiem, 
Niemeńczyńskiem, Wileńskiem, Ławaryskiem, 
Trockiem,  Olkienickiem,  Międzyrzeckiem, 
Rudnickiem, Orańskiem, Lidzkiem, Koniaw- 
skiem, Uszańskiem i Dziśnieńskiem Dłużyce 
i kłody tartaczne sosnowe i świerkowe loco 
las w stanie wyrobionym o ogólnej masie 
drewna ca 40.000 m3 (czterdzieści tysięcy 
m3). Na ewentualne żądanie reflektantów 
sprzedawane drewno może być dowiezione 
przez odnośne Nadleśnictwa do brzegów 
rzek spławnych lub torów kolejowych za 
zwrotem Dyrekcji kosztów dowozu. 

., Osoby zainteresowane mogą zaznajo- 
mić się ze szczegółowym wykazem prze 
znaczonych do sprzedaży poszczególnych 
mać Włażkeł—1dn.-zW miprzekazemaŁUŻYn 
partyj drewna, warunkami sprzedaży, oraz 
otrzymać szczegółowe informacje jak też 
szematy ofert i projekty umów w Oddziale 
Handiowym Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Wilnie, ul. Wielka 66, pokój Nr. 7 tel. 
12—53. 

Konkretne oferty ze wskazaniem refle- 
ktowanych jednostek sprzedażnych  poda- 
niem cen i podstawowych warunków kup- 
na naležy skierowywać w zalakowanych ko- 
pertach do kancelarji Dyrekcji Lasów w ter- 
minie nie później dnia 28 stycznia 1929 roku. 

Oferty będą rozpatrywane w miarę zło- 
żenia takowych i w razie uwzględnienia 
przez Dyrekcję Lasów zadeklarowanych wa- 
runków kupna — sprzedaży — tranzakcje 
będą dokonywane niezwłocznie. 

Dyrekcja Lasów Państwowych. 
2590—0 
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CHOROBY PŁUC 
Stosowany przez p p. Doktorów 
„Balsam Thiocolan Age“ 

przy gruźlicy, bronchicie, kaszlu 
ułatwia wydzielanie się plwociny, 
wzmacnia organizm 1 samopoczucie 

chorego, powiększa wagę ciała. 
„Balsam ihiocolan Age“ 

sprzedają apteki i składy apteczne. 
Żądać tylko w oryginalnem opako- 
waniu apteki A. GĄSECKIEGO w 
0-ib9oS Warszawie, ul, Leszno 41. i 
Skład w Wilnie, uł. Zarzecze 30 m. 7. 
ZOE ZEE ETZ EE NW DG U 
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naprawdę zdumiewająca. 

Mit się wolno tylko raz na tydzień. 
W mieście Hemnitz, jednem z większych 

miast Saksonji, panują obecnie, jak i wszę- 
dzie zresztą złośliwe i nieprzyjemne mro- 
zy. Wody brak w straszliwy wprost spo- 
sób. Ledwo wystarcza jej do picia i goto- 
wania ' to też władze miejskie wydały su- 
rowe rozporządzenia grożące okropnemi 
karami za mycie samochodów.4 okien, po- 
dłóg i t. p.rzeczy - wodą Co więcej za- 
broniono mieszkańcom myć się samym 
częściej niż raz na tydzień. Sprawdzianem 
będzie wygląd zewnętrzny: stale czysty 
obywatel zostanie niezwłocznie pociągnięty 
do odpowieczialności, magistraccy urzędni- 
cy winni się stawić do pracy możliwie naj- 
brudniejsi — jako wzorowi  wykonawčy 
rozporządzeń miejskich. 

Czynione są gorączkowe starania wy- 
nalezienia nowych źródeł, naprawienia 
uszkodzonych przewodów ale roboty po- 
stępują powoli. A tymczasem mieszkańcy 
proszą Boga przynajmniej o śnieg, którego 
brak w Hemnitz przepełnia czarę — nieczy= 
stości. 

ZE ŚWIATA 
— Karjera króla mody. Królem mody, 

uznanym przez wykwintnisie całego Świata, 
jest właściciel wielkiego sławnego na obu 

kulach domu modniarskiego w Paryżu. 
aul Poiret, który jest nietylko najznako- 

mitszą osobistością Paryża, ale i jednym z 
najbogatszych ludzi we Francji. Karjera te- 
go „Napoleona mody*, najwyższej wyrocz- 
ni elegantek wszystkich narodowości, jest 

Młodość  Poiret 
miał niełatwą. Młody Poiret, mając wrodzo- 
ną skłonność do handlu, został agentem pe- 
wnej fabryki parasolek. Wędrował od domu 
do domu, wdrapywał się na najwyższe pię- 
tra i sprzedawał parasolki, znajdując nabyw- 
sów przeważnie wśród pokojówek i kucha- 
rek. Interes szedł mu nienajgorzej, obroty 
miewał niezłe, z napiwków też zbierała się 
okrągła sumka. Jednak parasolki nie wypeł- 
uiały życia młodemu agentowi, Paul Poiret 
miał duszę artysty. Pasją jego były stroje— 
kobiece. Wędrując codzień ulicami Paryża 

>— 

biegł nieraz spojrzeniem za efektowną syt- GIELDA WAR SZAWSKA 
wetką eleganckiej damy. Wieczorem po pra- 
cy szkicował z pamięci te sylwetki, śmiałem 
pociągnięciem ołówka kreślił linję sukien, 
przyozdabiał je. Aż pewnego dnia przyszła 
mu do głowy myśl sprzedania tych szkiców 
do którejś z pracowni krawieckich. Poszedł 
do sławnego wówczas Douceta i zaofiarował 
kilka szkiców. Kazano mu zgłosić się na dru- 
gi dzień. Zachęciło go to, poszedł do, innej 
pracowni jeszcze, również przyjęto jego Szki- 
ce. Nazajutrz obydwie pracownie zakupiły 
u niego szkice i zamówiły dalsze. Po paru 
tygodniach codzień dostarczał do wielkiego 
magazynu Wortha swe rysunki. Pewnego 
dnia Worth zapytał go, ile zarabia. Poiret 
odpowiedział, że 500 franków miesięcznie. 
Dam panu 700, jeśli pan zostanie u mnie 
na stałe — odpowiedział Worth. Poiret zgo- 
dził się. Odtąd komponował specjalnie skro- 
mne suknie, bo tego żądał Worth. Nie wy- 
starczyło mu to. Otworzył własną pracownię 
z ośmiu pomocnikami. Teraz dopiero poczuł 
się w swoim żywiołe. Jego kompozycje wy- 
wołały sensacje w eleganckim Świecie, sta- 
wały się modne. Zewsząd sypały się zamó- 
wienia i jak z niewyczerpanego rogu obfito- 
ści sypały się coraz to nowe modele sukien 
Poimet'a. Kreacje Poiret'a stawały się ostat- 
nim krzykiem mody i — szczytem marzeń 
kobiet. 

Wkrótce Poiret przenosi swą pracownię 
do wspaniałego gmachu na Champs Elysćes. 
Ze smakiem i przepychem urządził wspania- 
łe apartamenty, aby w nich przed zdumione- 
mi i olśnionemi oczami wytwornych i boga- 
tych pań prezentować najświeższe kreacje. 

Taka jest karjera króla mody, 
agenta fabryki parasołek. 

НСЕ ЗСа 
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R" we wszystkich aptekach i E 
s składach aptecznych znanego z 

8 środką od odcisków g 

в Prow, А. РАКА, ® 
EMUTNZWZZMINEW 

SŁOWO 

16 stycznia 1920 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88,5  8,90,5 8,86,5 
Belgja 123.94 124.26 123,63 
Holandja 357,58 358,48 _ 356,08 

Londyn 43,25 43,36 43,14 

Howy-York 8,90 8.92 8.88 

Paryż 34.86 _ 34.95 34.77 

Praga 26,38 _ 26.45 26.315 

Szwajcarja 171.52,5 171955 171.10 

Stokholm 238,43 23903 237,83 

wiedeń '125,30 125.61 124.99 

Włochy 46,67 40,79 46.55 

Marka niem. 212.96 | 
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R WŁOS ó W yzyzganie, łupież 
i łysenie usuwa 

„Esencja Chinowo - Chmielowa* i 
„Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 

a Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 

apteczne. Główny skład Apteka Gą- 
4 seckiego, ul. Freta Nr 16. 
3 1- L6SS Wydz. Zdr. Publ. Nr 154. 
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Czopki he- I i | (z kogutkiem)“ 
moroidalne » dl [0 usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają guzy (żylaki). 
Sprzedają apteki i skłądy apteczne. 
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Reiestr Handlowy Hechtkopfem, lub 

dn. 31 
ków. 

wspólników: Izaakiem Szuł kinem, lub Herszem - Szymonem 
Rafałem Rozenblatem. Spółka firmowa za- 

warta na mocy umowy z dn. 5 marca 1928 r. na czasokres do 
rudnia 1928 r. Zarząd należy do wszystkich współni- 
szelkiego rodzaju zobowiązania weksle, czeki, żyro na 

  

Mlejski Kinematograf 
Kulturalno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 
ui. Ostrob-amska 5. 

  

Dziś! Najnowsze arcydzieło 

Od dnia 16 dó 20 stycznia 1929 r. г 
włącznie bęoą wyświetlane filmy: „Na żóltych 
(Shangai bound). Dramat w 8 aktach. Sensacyjne przeżycia europejczyków wśród wzbuntowanych 
kulisów chińskich. W rolach głównych: 
ŹRENICA POLSKI* — dalszy ciąg 3 i 4 akt. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów 

Richard Dik i 

wodach Jant-Sen-Kjang" | 
Mary Brian. Nad program: ŚLĄSK — 

od godz 4 ei. Następny program: „MARSYLJANKA*. 

„TAJEMNICA STAREGO RODU 

  

Wielki wspoiczesny aramat 

  

  

O$TATNI 

Ks „liu“ | 5 Reis, Šai Kn i. t i arzyńskieg0* i rolac i Naa | $ pogedineį oi księżniczki i córki rykska JAÓWIJA ŚMOSANSKA, gtownych Marja Gūrtajiska, MAR, 
efńska KRUKOWSKI, WALTER, GRUSZCZYŃSKI, JUSTJAN i wielu innych. Rzecz dzieje się w palacach Ks. Zamił. 

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

KINO-TEATR Dzisl Najpotężniejszy R © z K A z 

film acby obecnej 
Rolę złówną e .twarza 

największy tragik 
„POLONIA” 

Mickiewicza 22 

król ekranu, 
Świata 

R e sie a wraz z nią i publicz- 
przyjęła ten film z n al jaz- 

mem. Początek o godz. 4-ej, ost. 10.25. W 

  

Kino - Teatr 

„Światowid * 
ul. Mickiewicza 9. 

Dzis! Wielki 

dramat erot: czny 2 W 
pisarza rosyjskiego Lermontowa „Współcześny bohater". W rolach głównych artysci Moskiewskich t : 
H. Czarska, T. Bolkwaze, B. Bielecka i inne. Piękna treść, bardzo ciekawe *dncia natury Kankeakiej S 

KSIĘŻNICZKA w 12 aktach wig 

powieści głośnego 
RARY* 

pełen emocji i o wielkich walorach artystycznych. 

  

Kino- Tas „Nanda“ 
Vielka 30. 

    

Kino „Piccadilly“ 
WIELKA;42.   Wesoły dramat w 12 

Ogłoszenie 
Dowództwo 6 Baonu KOP. przyjmie do orkie- 

stry Baonowej jednego kapelmistrza na stanowisko 
starszego sierżanta i $-ciu grajków 
plutonowych względnie kaprali. 

Wymagane kwalifikacje: umiejętność grania przy- 
najmniej na dwóch instrumentach dętych. Zgłoszenia 
pisemne nadsyłać pod adresem 6 Baon KOP. Iwie- 
niec, województwo Nowogródzkie - do 
tego r. b., dołączając Świadectwa i opinię. 

Dziś! Synteza tworczości genjalnego Cecil de Mille'a, znanego tworcy obrazów „BEN HURA“ i 
KRÓLÓW”, „Kobieta zapewno dlatego została stworzona z żebra Adama, aby jej bliżej pyło padk = a 

serce”, „Mężczyzna od 50.000 lat ufa kobiecie, a ona od tyluż lat go zdradza“ е 
Monumentalny, 

ABARK 
epokowy dramat serc ludzkich w 12 akt. 

W rolach głównych: MILTON LILLS, ANNA S, 
TEODOR KOZŁOÓW i ADOLF MENJON. R 

  

Dziś! Poraz pierwszy w Wilniel Szczyt pikanterji i erotyki! Film—który bawi i wzrusza intymne tajemnice 
flirtu. Wszystko to — o czem się nie mówi. 

BB SARI 

Hiuszerkaśmiałowska 

na Stanowiska 

szczki, piegi, wągry 
łupież, brodawki, ku: 
rzajki, wypadanie wło: 

dnia 10-go lu- 

   

  

oraz Gabinet Kosme- @ 
tyczny usuwa zmar- g 

   
   

_ dmiot: wyrób masy drzewnej. 

" Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wcią- 
gnięto następujące wpisy: 

w dniu 4-12 1928 r. 

6298. Ii. A. „Milejkowski Szmujło*. Przedsiębiorstwo zo- 

stało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 2378 — VI. 

с "6446. II. A. „Sonkin Dawid*. Przedsiębiorstwo zostało zli- 

kwidowane i wykreśla się z 1ejestru. 2379 — VI. 

T 8557. II. A. „Miazgarnia drzewa Władysława Kozielt - Po- 
kiewskiego”. Firma obecnie brzmi: Fabryka Masy Drzewnej— 

MIĘDZYRZECZ: — Władysława Koziełł - PRE LY ET 

w dniu 29. 11. 28 r. 

9079: I. A. „Szutan Lejba* w Święcianach, Ryrtek 17, sklep 

bławatny i gotowych ubrań. Firma istnieje od 1921 roku. Wła- 

ściciel Szutan Lejba, zam. w Święcianach ul. N. Święciańska 19 
2381 — VI. 

9080. I. A. „Terentjew Danil“ we wsi Apidamach, gm. Łyn- 

tupskiej, pow. Święciańskim, sklep bakalejno - spożywczy. Fir- 

ma istnieje od 1926 roku. Właściciel Tierentjew Danił, zam. tam 

й 2382 — VI. 

9081. L. A. „Stefan Tutkaj“ w Nowo - Pohoście, pow. Bra- 

sławskim, restauracja z wyszynkiem. Firma istnieje od 1928 

roku. Właściciel Tutkaj Stefan zam. tamże. 2382—VI. 

9082. I. A. „Zejf Samuel“ w Nowo - Pohošcie, powł Brasła- 

wskim, sktep kolonjalno - galanteryjny. Firma istnieje od 1928 

roku. Właściciel -- Zeji Samuel, zam. tamże. 2384 — VI. 

9084. I. A. „Żejmo Józet* we wsi Gózy, gm. Michałowskiej, 

sklep towarów półwełnianych i bawełnianych. Firma istnieje 

od 1928 roku. 2385 — VI. 

9084. I. A. „Žejmo Įėezi“ we wsi Gozy, gm. Michałowskiej, 

pow. Święciańskim sklep tytoniowy. Firma istnieje od 1923 roku 

Właściciel Żejmo Józef, zam. tamże. 2386 — VI. 

9085. I. A. Gustaw Arndt* w Wilnie, ul. Wielka 6, sklep 

płótna i bielizny. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Arndt 

Gustaw zam. w Wilnie, ul. Zakretowa 11. 2387 — VI. 

9086. I. A. „Bracia Hirsz i Rubin Woronowscy — S-ka" 

Zakład wyrobu wód gazowych i sklep manufaktury. Siedziba 

w Holszanach, pow. Oszmiańskim. Firma istnieje od 1913 roku. 

Wspólnicy zam. w Holszanach, pow. Oszmiańskim: Hirsz i Ru- 

bin Woronowscy. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy 

z dn. 17 października 1928 r. na czasokres do dn. I stycznia 

1932 roku. Zarząd spółki nalęży do obydwóch wspólników przy 

czem każdy z nich ma prawo podpisywać w imieniu spółki 

wszelkie zobowiązania i inne dokumenty. 2388 — VI. 

w dniu 30. 11. 1928 r. 

9087. 1. A. „JELITA w Wilnie — właściciel Izaak Szulkin, 

Hersz - Szymon Hechtkopf, Rafał Rozenblat i Roza Sznejdma- 

nowa — spółka firmowa". Zawodowy skup w celu odsprzedaży 

kiszek, jako też wszelki handel w zakres tego artykułu wcho- 

dzący. Siedziba w Wilnie, przy ul. Zawalnej 33. Spółka istnieje 

od 5 marca 1928 r. Wspólnicy zam. w Wilnie: Izaak Sżulkin 

przy ul. Jasińskiego 10 i Roza Sznejdmanowa — przy ul .Za- 

walnej 33, oraz zam. w Warszawie, przy ul. Bagno 3: Hersz- 

Szymon Hechtkopf i Rafał Rozenblat. Udzielono prokury Lejbie 

Sznejdmanowi, zam. w Wilnie, przy ul. Zawalnej 33 z prawem 

wekslach, akty, umowy i wogóle dokumenty, z tytułu których 
powstać mogą dla spółki jakiekolwiekbądź zobowiązania win- 
ny być podpisywane w imieniu spółki przez Rozę Sznejdmano- 
wą Oraz któregokolwiek z pozostałych wspólników pod stem- 
plem firmowym. Korespondencję handlową oraz pokwitowania 
z odbioru z poczty, kolei i instytucyj przewozowych i kredyto- 
wych, listów, przekazów i przesyłek podpisuje w imieniu spółki 
każdy ze wspólników. 2389 — VI. 

9088. I. A. „Polaczek Maks i Mojsiej — S-ka". Sklep to- 
warów instalacyjnych i radjowych. Siedziba w Lidzie, ul. Suwal- 
ska 41. Firma istnieje od 1928 roku. Wspólnicy zam. w Lidzi 
Maks. Połaczek przy ul. Suwalskłej 65b i Mojżesz Polaczek 
przy ul. ul. Suwalskiej 65. Spółka firmowa zawarta na mocy 
umowy z dn. 18 września 1928 r. na czas nieokreślony. Zarząd 
należy do obydwuch wspólników. Do podpisywania korespon- 
dencji poleconej, pieniężnej i telegraficznej oraz do odbioru z 
kolei i poczty towaru uprawniony jest każdy ze wspólników 
samodziełnie. 2390 — VI. 

OGŁOSZENIE. 
Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okr. w Wilnie w dniu 5.12. 

1928 r..pod Nr. 281 wciągnięto wpis dodatkowy: 
R.H.Sp. Ill—281. „Stowarzyszenie wytwórców smoły i ter- 

pentyny — „TERPENTYNA' spółdzielnia z ograniczoną odpo- 
wiedzialnością w Wilnie. ® х 

Spółdzielnia została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 

w dniu 28, 11. 1982 r. 
9061. I. A. „Malecka Helena“ w Smorgoniach, pow. Osz- 

miańskim, sprzedaż win wódek i artykułów spożywczych. Fir- 

ma istnieje od 1928 r. Właściciel Malecka Helena, zam. w Wilnie 
ul. Piłsudskiego 20. 2392 — VI. 

9062. I. A. „Mauber Josel“ w Łyntupach, pow. Święciań- 

skim, sklep bakalejno - spożywczy i piwiarnia ze sprzedażą 
domową wyrobów tytoniowych. Firma istnieje od 1926 roku. 
Właściciel Mauber Josel zam. tamże. 2393 — VI. 

9063. 1. A. „Sklep maszyn rolniczych w Miorach, pow. Bra- 
sławskiego — Rubina Mindela", w Miorach, pow. Brasławskim, 

sklep maszyn rolniczych. Firma istnieje od 1926 roku. Właści- 
ciel Mindel Rubin, zam. tamże. 2394 — VI. 

9064. I. A. „Portnoj Izrąel* w Nowo - Święcianach, pow. 

Święciańskim, sklep towarów bawełnianych i półbawełnianych. 

Firma istnieje od 1910 roku. Właściciel Portnoj Izrael, zam. 
tamże. 2395 — VI. 

w dniu 29. 11. 1928 r. 
9069. 1. A. „Rakowski Mendel* w Łyntupach, pow. Świę- 

ciańskim, sklep towarów bawełnianych i półwełnianych, obuwia 
skóry, galanterji i kolonjalny. Firma istnieje od 1925 roku. Wła- 
ściciel - Rakowski Mendel, zam. tamże. 2396 — VI. 

9070. 1. A. „Rejonowa Hurtownia Wyrobów Tytoniowych 

Wydziału Powiatowego Sejmiku Święciańskiego" w Święcia- 

nach, uł. Łyntupska 2, hurtownia wyrobów tytoniowych. Firma 

istnieje od 1924 roku Właściciel Wydział Powiatowy Sejmiku 

Święciańskiego w Święcianach. Kierownikiem hurtówni na mo- 

cy pełnomocnictwa z dn. 28 marca 1927 roku jest Michał Prze- 

włocki, zam. w Święcianach, ul. Wileńska 44. 2387 — VI, 

9071. I. A. „Rogiński Władysław* w Nowo - Święcianach, 

pow. Święciańskim, jadłodajnia i sprzedaż piwa. Firma istnieje 

od 1927 roku. Właściciel Rogiński Władysław, ZA 

    

    

   

4 KTO — 
8 wyrobów naszej fabryki sukna | kotów z czystej, owczej B 

a wełny pochodzenia krajowego, niech żąda próbek i cenników. 
Burki na wzór sławuckich, kurtki, lodeny, szewioty i samo- 

g d.iaty na ubrania, 

B Wysyłki detaliczne 
i wprost z fabryki 

BARTZEBZAKBNENAKEOMODWOCEZMENEACZZNEAZZEZNSEUŃ 

Fortepiany, pianina i fisharmonje 
Najwyższe nagrody na Targach 

Północnych w Wilnie 

K, Dąbrowska. 

  

sów. Mickiewicza 46. 
m. 6. - 

para į POSADY > 
EmMi= MAE 

  

   

    

     

Dłote medale 

    

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 
jowych i zagranicznych instrumentów. 
     yik wanej jakości. Ceny reklamow Potrzebna 

вававававовованнвавоваовавазавоване 3... od 1 lutego niańka 

З do dwojga małych 
dzieci, oraz służącą 
umiejąca prać i go- 

B tować. Zwierzyniec, 
ul. Mila 8 m. 2. z 

Ogrodnik 
potrzebny Zz dobre- 
mi kwalifikacjami. 
Zgłoszenia: maj. Isz- 
czoł a, poczta Skrzy- 

NIE - ZNA — JESZCZE 
  

derki na konie, koce na łóżka i pledy. 

Zarząd Dóbr i Zakł Przemysłowych 

ROMANA ŻUROWSKIEGO 
i Leszczków, p. Waręż (Małopolskajg bowce. 091 -0 

MWAWAWE Dr Hanusowicz Dokfór Medycyny 8 LOKALE B 
: Ordynator Szpitala A, CYMBLER ama zin 

ą DEKARZE į 
BEAWAWAE 
  

DOKTOR 
D.ZELDOWIEZ 
chor. weneryczne, 
syfilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1, od 5—8 wiecz. 

Kobieta-Lekarz 

Di. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW, 
о4 12--2 1 0d 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

W. Zdr. Nr. 152 7 

DOKTÓR 

awryłkiewiczowa 
przyjmuje 0a 11—12 
i Choroby 
skórne, leczenie wło- choroby weneryczne 
sów, operacje kosme- sytilis i skórne. 
tyczne i kosmetyka no, uł. Wileńska 

Wilno, Wi- lefon '567. 
— ой 8 do 1 i od4 do8. 

i od 5—6. 

lekarska. 
leńska 33 m. 1. 

Sawicz, choroby skór- 
ne, weneryczne, _go-choroby skórne, we- 
dziny przyjęć 5 7 pp.aeryczne i тосхо- 
Zamkowa 7—1 Le- płciowe. Elektrotera- 
czenie światłem: Sol- pija, słońce górskie 
lux, lampa Bacha dia ermja. Sollux. 
(sztuczne słońce gór- Mickiewicza 12, róg 
skie)i elektrycznością Tatarskiej 9 2i5 8. 
(djatermja). _ 081S— W.ZP 43. Do wynajęcia 

od zaraz mieszkanie 
Br. G WOLFSÓR 1 pokoi — wszelkie 

weneryczne,  moczo: g a » ы . ега twiłł: 
płciowe i skórne, ul. Dr. POPILSKI Ne tyki Ъ оЁпд.шё-Ё 
Wileńska 7, tel. 1067. choroby skórne i we- =2 
LLIS neryczne. Przyjmuj JE 

od godz. 10 do liod Mieszkanie 
Doktór Medycyny 5—7 p.p. W.Pohulan- do wynajęcia, 4 po- 

Przyjmę 
dwie uczenice na 
stancję. Št. Jakėbska 
6 m. 3. Od g. 2—3. 

181—0 
    

    

    

  

KŁUKIEWICZ ka 2, r6g Zawalnejkojowe i 5 pokojowe. 
choroby. weneryczne, 8LIS— W.Z.P. Wiadomość: Wiosen- 

skórne i płciowe, ul na 6, lub tel. 37. — -& 
  

Mickiewicza 9, wejście 

Zał najdeóch E  pokróR  BWWAWAW 
1045-17 pe. - 195 В | ОМО () 1С7 _ КОРМО И ЗРЕТЕОИ 

DOKTOR Chorobv weneryczne, WAWAWAW 

L. EINSBERE RED Z : PIANINA 

че Wielka Z]. piowszowądnych ię 
3, 6- Od 9 — 1 i 3 — 8. ną dogodnych warun- Przyjmuje (Telef. 921). Р 

m. 23, 
  

— kach. W. Pohulanka 9 gogyyz — < 

do podpisywania w imieniu spółki łącznie z 

    

STOPER CLAUSTON. 

20 Tragiczna przygoda p. Molinea 
— Zgubił notatkę! — zawołał in- 

spektor, — napisane tu wyraźnie: „Zza- 

mówcie dwie kajuty'. Więc ucieka za- 

granicę! Okrętem, ale dokąd? Na jakim 

okręcie? 
Żona tenora tuliła w objęciach swe- 

go „Dadota”, nie mogąc przyjść do sie- 

bie po doznanych niepokojach. Spo- 

glądali na siebie z miłością i czułoś- 

cią, 'a piękna pani szeptała gotąco: 

— Pomyśl, pomyśl! Pomóż temu 

poczciwemu inspektorowi. Umysł twój 

jest tak wybitny, myśl — tak jasna! 

— Ach gdybym mógł wiedzieć pod 

jakim nazwiskiem morderca udaje się 

w podróż! — mruknął inspektor. 

— Sopper! —krzyknął głuchy głos. 

Inspektor otworzył szeroko zdumio- 

ne oczy. 
— Sopper? 
Czepel ukłonił się niezgrabnie 
— Ale, do djabła, skądże pan?.. 

— Gdyby pan odrazu wysłuchał 

mnie. — odrzekł obrażony literat, — 

wiedziałby pan, iż rozmawiałem z tym 

człowiekiem i że on sam powiedział mi 

swe nowe nazwisko — Sopper... potem 

poszedłem do swej sypialni... 

—— Pan żartuje? —  zmarszczył 

brwi inspektor. ks 

— jeżeli panu się to wydaje żar- 

tem, to jest dobry żart! 

Inspektor. wyszeptał przekleństwa. 

którymkolwiek ze 

— W życiu jeszcze nie widziałem 

takiego idjoty! 
Słów mu zabrakło na dalsze okreś- 

lenie, wyszedł więc śpiesznie z pokoju. 

VI. Na pokładzie okrętu. 

Dokoła pieniły się ciemne wody At- 

lantyku. U góry sunęły jasne obłoki po 

lazurowem niebie. Niby drobny pyłek 

zaginiony wśród otchłani wodnych, pru 

ła fala „„Rumelja”, pozostawiając za so- 

bą długą bruzdę. ; 

Na pokładzie w zacisznym kątku sie 

działo dwoje pasażerów: byli to pp. 

Sopperowie. Oboje otulali się stara 

mnie w ciepłe pledy i wzdrygali przy 

kadym silniejszym powiewie zimne- 

go wiatru. Niespokojne morze pokryte 
było białą pianą, lecz okręt spokojnie 
płynął wśród rozkołysanych fal. 

Kołysanie okrętu zdawało się usy- 

piać poważną parę, siedzącą na pokła- 

dzie... 
—. Droga moja — rzekł mąż, — 

cóż to za szczególna myśl przyszła ci 

do głowy, że zapragnąłeś tej podróży! 

— Tembardziej, że jak zauważyłeś 

nie poznał nas tutaj nikt! — wtrąciła 

żona. й 
— To dziwne, doprawdy dziwne, 

— mruknął mąż z zadowoleniem po 

przez które przebijała rozczarowanie, 
— sądziłem że więcej mnie znają u nas. 

Należy to jednak tłomaczyć tem, że 
większosć pasażerów na tym okręcie 
składa się z amerykanów. 

— Kochany mężu, któż to mógłby 

cię poznać obecnie, gdy nosisz zupeł- 
nie inny kapelusz? 

— Masz rację, — uśmiechnął się, 
— to mnie bardzo zmieniło! 

Nagle pani Sopper trąciła go poro- 
zumiewawczo: 

— Znów ten kaleka? 
Człowiek zawinięty w niezliczone 

bandaże i chusty postępował ku nim po 
stękując. Dotarłszy do najbliższego 
krzesła usiadł w odległości kilku kro- 
ków od rozmawiających. 

— Tak, wolałbym, żeby się tak 
blisko nie rozsiadał — mruknął Sopper, 
— co prawda obowiązkiem każdego 
chrześcijanina jest opiekować się cho- 
rymi ale wolałbym w obecnej chwili 
nie zwracać na siebie niczyjej uwagi. 

Pani Sopper nie słuchała jego wy- 
wodów, głowa jej była pełna innych 

myśli. 
— Zdaje mi się, — rzekła po na- 

myśle, — że jest to ten sam człowiek, 

który przybył w ostatniej chwili do po- 

ciągu, gdyśmy wyjeżdżali z domu. 
Patrz: ta sama krótka i gruba szyja, 
blisko osadzone oczy... 

— Nie widziałem go w pociągu, 
Ale im więcej się przyglądam, tem wię- 
cej przypominam kogoś. Gdzie ja mo- 
głem widzieć te oczy? 

— Dziwne jest to że -gdy wsiadał 
na okręt, nie był jeszcze kaleką! 

— Nie może być! — zaniepokoił 
się Sopper. Przesuńmy się dalej. Powin 
niśmy unikać wszelkich podejrzanych 
i zagadkowych osobistości! 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedziainy Witold Woydyłło. 

Tymczasem kaleka ów przyglądał 
się ukradkiem rozmawiającej parze i 
otulając szyję wełnianym szalikiem, ro- 
zmyślaś: 

— Dja. bli tu musieli dopomagać! 
Nigdy jeszcze nie widziałem tak świe- 
tnej charakteryzacji. Arcydzieło pra- 
wdziwe, mistrzowskie przebranie! A 
jednak niema wątpliwości że to oni nikt 

inny, tylko oni. Nie mogę się mylić!... 
Okręt płynął naprzód, oddalając się 

coraz bardziej od Anglji. Dokoła widać 
było tylko niebo i wodę, lecz dzięki 
genjalnemu umysłowi ludzkiemu, ka- 

żdy czytelnik najmniejszej gazetki mógł 

wiedzieć, co się działo na prującym 
statku. Zaledwie „Rumelja” opuściła 

brzegi Anglji, telegraf bez drutu zaczął 
przynosić na ląd sensacyjne wieści: ka- 

leka o szerokiej szyi i blisko osadzo- 

nych oczach, śpiesznie porozumiewał 
się z mieszkańcami obu półkuli. Tysią- 
ce czytelników odczyty wało skwapli- 
we depesze w gazetach, których treść 
brzmiała jak następuje: „Molineau i 
Ewa Wilson, jedli śniadanie dzisiaj w 
swej wspaniałej kajucie. Śniadanie 
składało się z dwuch jaj na miękko, her 
baty i kilku sardynek z masłem”. 

„O boje wyraźnie unikają towarzy- 
stwa pozostałych pasażerów. Przebra- 
ni są tak doskonale, że postacie ich nie 
wzbudziły na okręcie najmniejszego za 
interesowania, ani podejrzeń. 

„Szczególnie chytrze przebrała się 
i ucharakteryzowała Ewa Wilson: wy- 
gląd zewnętrzny tej pięknej syreny 

  

„CAŁOWAĆ + TO NIE GRZECH 
akt. W rolach gł. czarująco-piękna KSENIA DESNI i niezwyciężć: 
PAWANELLI Początek seansów o g. 3 ej. Ceny nie POGWYOR=> A 

a M wynajęcia duży sklep z 2-ma 
Pr , oknami wystawowe- 

mi i wygodami, przy ul Wileńskiej 
Nr 20. O warunkach dowieczieć się: 

@в W. Pohulanka 11 38, od 2-4 
в po południu. 
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KILIMMY | 
artystycznie wykonane są do nabycia 
w Dziale pracy więzienia na Łuki- 
szkach w Wilnie, po cenach przy- 

E stępnych. Oglądać možna wk 
m powszednie w godzinach urzędowych 

M. Wilenkin | 5-ta| PÓZ NE 
Spółka z ogr. odp.| mem uczanaucaw 

ilno, ul. Tatarska 

Uwadze Sz. Pan!!! et som własny. 
stnieje od 1843 r.| Przyjmuię do robot 
Fabryka = skład MEREŻKI maszyna 

mebli: 5 jadalnie, NES we, Mostowa 25 = 

salony, gabinety, 
łóżka niklowane i „ Pożyczki 
ek, kredea- a ы 

sy, stoły, szafy CAE: 
biurka, Z krzesła | D. H.-K. „Zachęta* dębowe i t. p.Do-| Mickiewicza 1, 
godne warunki i| tel 9-05. m 

na raty. 

  

  
  

  

  

m П° Zorganizowanego, 
urządzonego i 

dobrze prosperujące- 
go interesu — poszu- 
kuję wspólnika(czkę), 
któryby poprowadził 
dział gotowych su- 
kien damskich. O wa- 
runkach dowiedzieć 
się u Dyrektora Ge- 
neralnego i 
„Administracja“, 
Wielka 42. 002—1 

p ZOZ 

$pólniczki 
z kapitałem do dzier- 
żawy pensjonatu, 
ewentualnie Sana- 
torjum dr. med. po- 
szukuje. Oferty z 
adresem pod „Sana- 
torjum“ składać do 7 
adm. „Słowo* Wilno 

Gramofon 
z dużym asortymen- 
tem płyt koncerto- 
wych i tanecznych, z 
szafką, okazyjnie do 
sprzedania. Obejrzeć 
można — Tatarska 3 
m. 28, A. Kaleczyc. -1 

  

  

B RĄAJĄTEK cobrze8 
zagospodaro- 

wany o obszarze 
przeszło 300 ha, 
sad owocowy. Za- 
budowanią kom- 
pletne, sprzedamy 

dogodnie 
D. H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza 1, 

—0 tel. 9 05, 

"aaa | LGUBY 
Oediei => 
OPHOWY ыы wyd. przez P. K. 

U. Grodno, na imię 

kowalski. Drzewo 
rąbane. Dostawa 

  

Kapały Jana, podchor. 
81 p. ps uniewaźnia 
BĘ TEL oe 

Zgubiona 
ksiązka wojskowa na 
imię Kadysza Gilero- 
wicza, wydana przez 
P. K. U. Wiłno. --0 

  

natychmiastowa. 

„WILOPAŁ” 
Styczniowa 3.     
    

      
  

zmienił się najzupełniej, utraciła swój 
czar i młodość. Robi wrażenie starszej 
matrony, matki rodziny, o surowym cha 
rakterze, ostrym głosie, kanciastych ru- 
chach. 

„Bray nie spuszcza ich z oczu, ale 
ma zamiar aresztować parę zbrodnia- 
rzy dopiero wtedy, gdy „Rumelja“ sta- 
nie w New - Yorku'. 

Do tych krótkich i małych biulety- 
nów inspektora reporterzy dodawali 
swe uwagi, dzięki czemu czytelnicy mo 
gli napawać się z rozkoszą artykułami. 
dotyczącemi sprawy tak emocjonują- 
cej. 

„Cudna pogoda nie zapowiada żad- 
nych zmian. Słońce pieści gorącemi pro 
mieniami wspaniały, pełen komfortu 0- 
kręt, dzięki któremu przebywa się dro- 
gę KrzysztoftaKolumba w ciągu sześciu 
dni. 

„W ciągu trzech kwadransów, Moli 
neau i Ewa Wilson odpoczywali na po- 
kładzie, rozmawiając o czemś po cichu 
z wielkiem przejęciem. 

„Jakiemi ponuremi myślami dzieli- 
li się ci potworni zbrodniarze? Czy na- 
dal mają nadzieję wymknąć się z rąk 
sprawiedliwości? Czy nie przeczuwają, 
że koniec ich wędrówki jest bliski? 
Czyż można odgadnąć, co się dzieje 
w duszy takich zbrodniarzy? Możemy 
tylko snuć przypuszczenia. Nowpół le- 
żąc w lekkim fotelu okrętowym, inspe- 
ktor Bray śledzi parę uciekinierów, ma- 
skując się z właściwym sobie sprytem. 

„Chwilami zdaje się, że zbrodniarze 
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czują na sobie czyjeś nieufne spojrze- 
nie. Wówczas oglądają się przerażeni, 
wpatrują się rozszerzónemi oczyma w 
twarze pasażerów, szepczą Urywane 
zdania i śpiesznie znikają w kajucie. 
Jednak udający kalekę Bray nie wzbu- 
dza ich podejrzeń. 

„Kapitan statku śledzi ich ze swej 
strony. Lecz poza kapitanem, jego dwo 
ma pomocnikami i inspektorem, nikt 
nie interesuje się tą parą. Pasażerom 
nie przychodzi nawet do głowy, że 
wpobliżu znajdują się tacy niebezpiecz 
ni zbrodniarze!... 

Aby jednak społeczeństwo nie wąt- 
piło w to, że przedsięwzięto wszelkie 
środki ku unieszkodłliwieniu dwojga 
morderców, kapitan okrętu przesyłał 
również codzienne sprawozdania. Stył 
starego wilka morskiego byt niezmier- 
nie obrazowy i silny, kończył np. w 
ten sposób swój biuletyn: 

„Wszystko przygotowane do ataku 
Stoję na posterunku, nie spuszczając z 
nich czujnego oka. Proszę oznajmić An 
glji, że nie zawiodę Jej zaufania! 

Anglja wzdychałą z ulgą po tak 
uspakającym oświadczeniu, a fotogra- 
fje kapitana rozchwytano. 

Tymczasem zaś małżonkowie nie 
podejrzewali nawet, jakie chmury zbie- 
rają się nad ich głowami i rozkoszowa- 
li się przyjemną podróżą morską. 

` 
(D: CN.) 
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