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„Quo vadis Li- 
thuania?" 

Niedawno nakładem „Zeitschrift 

Kiir Politik* w Berlinie ukazał się nie- 

zmiernie ciekawy artykuł Jakoba Ro- 

binsona p.t. „Litauens 'assenpolitische 

Probleme''. 

Robinson jest to żyd, b. poseł na 

sejm kowieński z frakcji żydowskiej, 

redaktor .Idische Stimme* w Kownie, 

wybitny działacz żydowski, temniem- 

niej znany polityk. Odegrał on niepośle 

- dnią rolę w Kownie, gdyż ze zdaniem 

jego liczyły się najbardziej nawet ży- 

dożercze stronnictwa nacjonalistów li- 

tewskich i obecne sfery rządowe. On 

to jako poseł na sejm występował nie- 

raz w sprawie zagranicznej polityki li 

tewskiej ostro krytykując szablon jej za 

równo jak tego szablonu najjaskrawszą 

część mianowicie stosunek do Polski. 

Robinsona koncepcja polega na tem 

aby zaprzestać ciągłego powtarzania 

bezmyślnego o Wilnie o ile zaś Litwa 

zamierza naprawdę Wilno odzyskać po 

Winna pomyśleć o jakichś realnych w 

tym kierunku posunięciach. Swojego 

czasu wywołało to wiele komentarzy. 

- Z tych wszystkich względów broszu 

ra Robinsona zosługuje na uwagę, tem 

bardziej zaś że polityk doskonale 0- 

rjentujący się w wewnętrznych stosun- 

kach porusza całokształt polityki zagra 

nicznej Kowna Charakterystycznem jest 

że autor zaczyna od sprawy napozór 

_ wewnętrznej, od mniejszości narodo- 

_ wych i pisze: 

„Zagadnienie mniejszościowe daje się w 
kitwie łatwo rozstrzygnąć. Najtrudniejszym 
probiemem mniejszościowym w Litwie jest 
problem polski. Przyczyny są _ wielorakie: 
sprzeczności polityczne między Łitwą'i pań: 
stwem połskiem, przeciwieństwo 
między dawnym polskim ziemianinem i włoś- 
cianinem litewskim; litewski ruch narodowy, 
który wzrastał w walce z polską tradycją 

kulturalną, głód ziemi, który doprowadzii do 
uregulowania stosunków rolnych kosztem 
wielkiej własności ziemskiej; teza litewska, 
według której w Litwie niema żadnych Po- 
laków, lecz spolonizowani Litwini, którzy mu 
szą być odpolszczeni. Te i niektóre inne przy 
czyny doprowadziły do -zaciętej walki prze- 
ciwko mniejszości polskiej. Na stronie pol- 
skiej przeoczono rozwój litewskiego ruchu 
narodowego, żyło się tu w tradycji staroli- 
tewskiego państwa, gdzi pierwiastek polski 
(gente, Lithuani, cułtura Poloni) był kierow- 
niczym. Również wyniki reformy agrarnej cał 

* kowicie nie odpowiadają nadziejom, jakie po- 
kładaro na jej wykonaniu. Jeżeli się jednak 
weźmie pod rozwagę silne uczucie przywią 
zania do kraju Polaków litewskich, ich wiel- 
ka mteligencję i ich naturalny antagonizm 
do Warszawy, to można byłoby przyjść do 
przekonania, iż nie wszystko zostało dokona- 
nem, aby pogodzić 'element polski z nowem 
państwem. Mimo to godnem jest zaznaczenia 
iż zarówno w deklaracjach urzędowych jak i 
nieurzędowych, kierownicy polskiej mniej- 
Szości narodowej oświadczali, iż polska mniej 
szość narodowa całkowicie stoi na gruncie 
państwowości litewskiej i żąda dla siebie 
jedynie praw mniejszościowych”. 

W tem miejscu autor wstrzymuje się 
0d krytyki tego stanowiska, które właś- 
Nie w łonie tej samej polskiej mniejszo- 
Ści tyle wywoływało sporów. 

Słuszne są bowiem uwagi, że t.zw. 
„mniejszość polska na Litwie' to prze- 

cież nie mniejszość niemiecka w Pol- 

Sce i to też zupełnie co innego niż mniej 

Szość żydowska na tej samej Litwie... 

W dalszym ciągu przechodząc do 

Spraw związanych li tylko z polityką 
Zagraniczną dłuższy ustęp poświęca sto 
Sunkom polsko - litewskim, 

Zapytując, jak się mają ukształto- 

Wać stosunki litewska - polskie, zanim 
Nie zostanie rozstrzygnięty zatarg litew 

Sko — polski, autor pisał iż Wilno w rę- 
kach Polski stało się wyjątkowym czyn 

_ nikięm, który się przyczynił do wzmoc- 
njenia jedności narodowej Litwinów. 

Autor zastanawia się tu, czy rogat- 

ki polsko - litewskie nie miały mimo to 
znaczenia ujemnego dla Litwy z powo- 

(du tego, iż Litwini po tamtej stronie na 
skutek tych rogatek ucierpieli. | 

Omawiając zagadnienie ze strony 

gospodarczej, autor stawią pytanie ja- 
kie stosunki gospodarcze dia Litwy są 
dogodniejsze: z Niemcami, czy z Pol- 
ską? Tu decydującą "okolicznością dla 
rozstrzygnięcia zagadnienia jest charak 
ter gospodarczy Litwy. 

Porusza również autor stronę kultu 
ralną zagadnienia, zwłaszcza omawia- 
jąc kwestję językową. Kultura litew- 
Ska jest jeszcze zbyt słaba, aby sama   

społeczne. 

  

ECHA STOLICY 

Rada Finansowa przy Minisfer- 
stwie Skarhu. 

W. prasie pojawiły się wiadomości 
o charakterze Rady Finansowej przy 
Ministerstwie Skarbu. Należy przeto 
wyjaśnić, że Rada Finansowa została 
powołana do życia rozporządzeniem 
P. Prezydenta Rzplitej z dnia 20 
grudnia 1926 w składzie 10 osób i 
powiększona rozporządzeniem Prazy- 
denta Rzplitej z dnia 19 listopada 
1928 do 14 osób. : 

Regulamin Rady Finansowej zo- 
Stał ustalony przez Ministra Skarbu 
w maju 1927, a pierwsze posiedzenie 
Rady Finansowej odbyło się 26 mar- 
ca 1926. W skład Rady Finansowej 
wchodzą powołani w myśl roz- 
porządzenia na przeciąg trzech 
lat: b. minister skarbu, dr. Mi- 
chalski, prof. Krzyżanowski, wice-pre- 
zes Banku Polskiego, dr. Młynarski, 
prezes Poznańskiego Ziemstwa Kre- 
dytowego, p. Żychliński, dyr. Po- 
wszechnego Banku Związkowego, p. 
Fajans, prezes Państwowego Banku 
Rolnego, p. Ludkiewicz, prezes Banku 
Gospodarstwa Krajowego, dr. Gó- 
recki, prezes lzby Handlowo-Przemy- 
słowej w Krakowie, p. Epstein, czło- 
nek Rady Banku Polskiego, p. Falter, 
dyr. pos. Hołyński, b. senator Stecki, 
adwokaci: Łypacewicz i Gross oraz 
dyr. Jezierski. 

Posiedzenia Rady Finansowej od- 
bywać się pod przewodnictwem Mini- 
stra Skarbu. 

В. premjer Barfel w klubie 
sprawozdawców sejmowych. 
WARSZAWA, 16. IV. PAT. Dnia 

15 b. m. w godzinach popołudnio- 
wych b. prem. prof. Bartel złożył 
wizytę pożegnalną: marszałkowi Sena- 
tu prof. Szymańskiemu, dziś zaś w 
południe prof. Bartel przybył do 
marszałka: Sejmu Daszyńskiego z 
wizytą pożegnalną, przyczem obaj 
mężowie stanu odbyli blisko godzinę 
trwającą konferencję. W aniu wczo- 
rajszym po wizycie u: marsz. Szymań- 
skiego b. prem. prof. Bartel zjawił się 
w towarzystwie referenta prasowego 
Prezydjum Rady Ministrów p. Hład- 
kiego w Kiubie Sprawozdawców Par- 
lamentarnych. Przy wejściu powitał 
prot. Bartla prezes klubu Bazylew- 
ski i wiceprezes Wierzyński, poczem 
prof. Bartel wygłosił pożegnalne 
przemówienie, kończąc je słowami: 

„Rozumiem, że 'panowie garbowali 
mi skórę każdy według swego ;upo- 
dobania, lecz wychodziło mi to czę- 
sto na korzyść, bo bez krytycznego 
oświetlenia postępowania człowieka 
byłoby nie dobrze. Dla tego do pa- 
nów żadnych żalów nie mam, prze- 
ciwnie za wszystko, czego doznałem 
od panów, bardzo serdecznie dzięku- 
je. Na końcu zapewniam, że to co 
robiłem, że wszystkie moje działania 
były dokonywane tylko pod kątem 
widzenia interesów państwa, własnych 
nigdy”. | 

Przekazanie urzędowania w Min. 
. Ш. В. 10. Р. 
WARSZAWA, 16 IV. PAT. W dniu 16 

kwietnia 0 godz. 10 min. 30 rano odbyło 
się w Ministerstwie Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego przekazanie urzę- 
dowania przez dotychczasowego ministra 
p. dr. Switalskiego, obecnego prezesa Ra= 
dy Ministrów, p. min. dr. Sławomirowi 
Czerwińskiemu, dotychcząsowemu podse- 
kretarzowi stanu w tem Ministerstwie. W 
pożegnalnem przemówieniu zapewnił p. min. 
Czerwiński p. premjera, že Ministerstwo 
Oświaty prowadzone będzie i nadal 
w myśl jego poczynań i linji wytycznej i 
polecił Ministerstwo jego specjalnej opiece. 
P. premjer odpowiedział, że z  Minister- 
stwem łączą go serdeczne więzy uczucio- 
we i losy tego Ministerstwa będą go za- 
wsze żywo obchodziły. 

Marszałek Szymański prezesem 
komifetu zjazdu, Polaków z Ame- 

ryki, 
WARSZAWA. 16.4. Pat. Marszałek Se- 

natu Szymański przyjął dziś w godzinach 
popołudniowych delegację komitetu orga- 
nizacyjnego zjazdu Polaków z Ameryki w 
osobach naczelnika wydziąłu Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych p. Gawrońskiego oraz 
p- Lisiewicza, którzy prosili 
o przyjecie godności prezesa komitetu or- 
ganizącyjaego Zjazdu, Na co p. marszałek 
wyraził swą zgodę. 

Upłats pocztowa szzczo ryczałtem. 
Redaksja rękopisów niezamówionyckh nie zw$acn. Administrnaja 

nie uwzgiędsia zastrzeżeź so dn rozasiegzszania agłuszeń, 

p. marszałka 

Z ŻA KORDONÓW 
Ms. Olszewski odprawia mszę, 

Z Kowna donoszą: Podana w swoim 
czasie wiadomość o suspendowaniu prał. 
Olszewskiego nie odpowiada rzeczywi- 
stości. Prał. Olszewski nie został po- 
zbawiony przez władze kościelne praw 

i przywilejów osoby duchownej i kilka- 
krotnie po osadzeniu w kowieńskiem 
więzieniu dla skazanych na ciężkie ro- 
boty, gdzie ma osobną celę, odprawiar 

mszę w kaplicy więziennej. 

Wizy nadal istnieją, 
Z Kowna donoszą: Wiadomości, jakoby 

mają być anulowane wizy międz iiwą a 
Niemcami, nie odpowiadają rzeczywistości. 

„Śdclaldemokralas" 0 aresztowaniach 
1. rewlijach, 

Z Kowna donoszą: W ostatnim 
(15) numerze „Sosialdemokratas" za- 
mieścił komunikat centralnego komite- 
tu litewskiej partji socjaldemokratycz- 
nej i redakcji pisma w sprawie osta- 
tnich aresztowań i rewizyj, Pismo 
oświadcza, że „Pirmyn“nu nie znale- 
ziono w lokalu redakcji i centralnego 
komitetu, lecz: jak powiadomili  poli- 
cjanci, był on znaleziony podczas re- 
wizji na korytarzu w tem mieszkaniu. 
Korytarz ten jest stale otwarty i orga- 
nizacje socjaldemokratyczne nie pilnu- 
ją go. 

Pzmożenie niemiecko-sowieckiego tran- 
yti przez Litwę: 

Z Kowna donoszą: Ostatnio za: 
obserwowano wzrost| tranzytu przez 
Litwę z ZSSR. do Niemiec i na od- 
wrót. Codziennie litewskie koleje prze- 
wożą około 100 wagonów tranzyto- 
wych towarów. 

Lntyk zwolniony 
Z Kowna donoszą: Aresztowany w 

Szawlach kierownik wycieczki do Rygi Lu- 
tyk po przeprowadzeniu śledztwa w Kow- 
nie został zwolniony. 

Przedstawiciele „Lety w Rownie. 
Z Kowna donoszą: W tych dniach przy- 

byli do Kowna dyrektor łotewskiej agencji 
telegraficznej „Leta" Berzin i redaktor 
agencji Wejsman. Przybyłych gości powita- 
lina dworcu dyrektor „Elty* dr. Turauskas 
i przedstawiciel „Lety* w Litwie p. Bredis. * 
Wieczorem ną cześć gości zosteł wydany 
w Metropolu bankięt, na którym jako 
przedstawiciel Związku dziennikarzy litew- 
skich był obecny dr. Puryckis. Nazajutrz 
między dyrektorem „Elty* Turauskasem a 
dyrektorem „Lety* p. Berzinem odbyła się 
narada w Sprawie organizacji obydwóch 
agencyj. W tym samym dniu przedstawiciel 
łotewssi w Litwie p Lepin wydał na cześć 
gości kolację, w której wzięli udział przed- 
stawiciele „Elty*. Goście po zwiedzeniu 
miastą i jego okolic powrócili do Rygi. 

Mira morska wpobliża Nłajpedy 
_Z Kłajpedy donoszą: Dyrekcja portu 

kłajpedzkiego otrzymała wiadomość, iż 10 
kwietnia na morzu, w odległości ok. 6 mil 
morskich od brzegu, zanotowano pływają- 
cą minę morską. Czynione są zabiegi, aby 
minę wyłowić. 

kazanie na Śmierć wywiadowcy 
łotewskiego 

Z Rygi donoszą: W Rydze otrzy- 
mano wiadomość, iż wojenne kolegjum 
Sądu najwyższego ZSSR rozpoznawa- 
ło sprawę niejakiego Gusarowa, 0s- 
karżonego o szpiegostwo. Akt oskar- 
żenia zarzucał mu szpiegostwo na 
rzecz Łotwy. Gusarow był zatrzymany 
latem latem 1928 r. Według danych 
GPU był on wybitnym szpiegiem i 
uprawiał swój proceder od 1923 r. 

W ciągu ostatnich pięciu lat miał 
około 100 razy przejść łotewsko-So- 
wiecką granicę, wykonywując polece- 
nie łotewskiego sztabu generalnego i 
zbierając wiadomości, dotyczące woj- 
ska. Wiadomości te zbierał przy po- 
mocy sieci swych agentów. Podczas 
badań u Gusarowa przemocą wyrwa- 
no przyznanie się do wszystkich za- 
rzuconych mu przestępstw. 

Sąd najwyższy po zbadaniu spra- 
wy Gusarowa zadecydował, że dzia- 
łalność wyrządziła wiele strat pań: 
stwu i skazał go na karę Śmierci 
przez rozstrzelanie, koniiskując jedno- 
cześnie całe mienie. 

I TINA T NSI TVS ZWEI 

mogła uczynić zadość wszystkim wy- 

maganiom nowoczesnego człowieka. 

Znajomość obcego języka, który użycza 

nam klucza od skarbca kultury Świato- 

wej, jest koniecznością. Autor sądzi, 

iż jako rywale mogą tu wystąpić język 

polski i niemiecki. Omawiając szanse 
obydwóch języków, stwierdza on m.in. * 

iż język polski ma więcej widoków po- 

wodzenia, jeżeli się weźmie pad rozwa 

gę, iż nietylko na element polski, 'ale ró 

wniež i na starsze generacje inteligen- 

cji litewskiej wpływała literatura pol- 
ska. 

W końcu autor zaznacza, iż żadne 
ze stronnictw litewskich ani rząd litew 
ski nie mogą udzielić odpowiedzi na 
Pytanie „Quo vadis Lithuania*'? Partje 
nie zdają sobie sprawy ze swej taktyki 

Wkońcu autor zaznacza, że żadne 
pocznie się po zniesieniu litewsko -pol 
skich rogatek (Verkehrssperre) i dziś 
już zarysowują się pobudki, które mają 
doprowadzić do innej orjentacji*. 
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wania, do zgromadzonych dyrektorów departamentów i dyrektorów instytucyj  pod- 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk 
BIENIAKONIE — Buiet kolejowy. 9 ' Ё NOWOGRODEK — 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot", | 

| 

N. ŚWIĘCIANY — 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. hialinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet kolejowy: 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
HUORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
TWIENIEC -- Sklep tytoniowy $. Zwiercyński. 
KLECK — Sklep „Jednosė“ 
1404 — ul. Suwalska 13, $. Matecki. 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

     

otaz nadesłane milimetr 50 
żej. Zagraniczne 50% drożej. 

NIESWIEZ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiegu 
kiosk St. Michalskiego. 
Księgarnia T-wa „Ruch*. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pel. Macierzy Szkolnej. 
STOLPCE.— Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. SWIECIANY — ud. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska, 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch'. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

ńek 9, N. Tarasiejski, 

Ż-ej i 3-ej 40 groszy, Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji © 25 proc. dro- 

Paóstetia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Przemówienie Marszał Pissudskiego 
na herbafce pożegnalnej dia b. premjera Barfla 

WARSZAWA. 16.4. (PAT). Dnia 16 bm. o godzinie 5 pp. Pan Mar- 
Szałęk Piłsudski zaprosił do Belwederu na herbatę profesora Kazimierza 
Bartla Bartla i wszystkich uczestników jego gabinetu.oraz .premjera p. Świ- 
talskiego wraz ze wszystkiemi panami ministrami. Do proi. Bartla zwrócił 
się Marszałek Piłsudski z następującemi słowami: ' 

„Panie Kazimierzu! Wśród wielu rzeczy, które przeżyłem w ostatnich 
latach, ty byłeś tym, który mi w nich najwięcej pomagał. Wśród spraw któ 
rych dokonałeś, zostanie jedna rzecz, która jest aerre perenius — to 
technika pracy państwowej, która dzięki tobie stała się znacznie wyższą niż 
dawniej. Polska technika państwowa stała @ о niedawna na stopniu tak ni- 
skim, że brała rozpacz, gdy była go:sza od techniki państw najmniejszych. 
Pod tym względem, Panie Kazimierzu” stworzyłeś to, że Polska nieraz jest 0- 
becnie podziwiana pod względem umiejętności rządzenia. Spotykałem nie- 
raz ludzi, z którymi o rzeczach państwowych rozmawiałem i po tobie, nie u- 
miałem się z nimi zupełnie porozumieć. Nie brali oni pod uwagę tego, że za 
twoich czasów wcale odskoczyliśmy od tamtych dni, gdy jeszcze najmniejsze 
państwa były pod względem techniki rządzenia od nas lepsze. Ty sam może 
nie doceniasz twojej zasługi wobec państwa, o przecież państwo może istnieć 
tylko wtedy, gdy umie się rządzić. Wyjeżdżasz obecnie celem poratowania 
„twego zdrowia, twych nerek, jak mówią ludzie, którzy umieją anatomicznie, 
po lekarsku badać ustrój. Po odzyskaniu zdrowia wrócisz do nas jak swój, jak 
kolega. Niechże zginą twoje nerwy, niech zginą twoje nerki". 

W odpowiedzi p. premjer Bartel oświadczył: 
„Czcigodny Panie Marszałku, Szanowni Panowie Kołedzy! Naprzód 

najserdeczniej, z całej duszy, dziękuję za te stowa Marszałka Piłsudskiego. 
Uznanie Pana Marszałka dła mnie i dla kolegów moich było zawsze najwyższą 
nagrodą za naszą pracę. Służymy wszyscy sprawie publicznej pod rozkazami 
Pana Marszałka pod jego przewodnictwem i życzenia twoje, Panie Marszałku, 
były dla nas zawsze świętym rozkazem. Powiadam, „świętym, gdyż odno- 
simy się do ciebie jako do wodza narodu z pełnem nabożeństwem. Stosunek 
mój i moich kolegów, którzy wychodzą z rządu i których imieniem wolno mi 
chyba to powiedzieć, nie jest stosunkiem podwładnych do swego przełożone- 
go,, jest to stosunek zwykłych ludzi da wielkiego człowieka. Wychodząc z 
rządu, gragrię zaznączyć że. pozostaję i zawsze jestem gotów do dyspozycji 
Pana Marszałka na każdem stanowisku, które mi Pan Marszałek wskaże i na 
każdem stanowisku oddaje ci moje siły, wszystkie meje zdolności, cały mój 
zapał, oddaje Tobie, jako Wodzowi Narodu. Czuję się nadal twoim podwład- 
nym, twoim urzędnikiem i twoim żołnierzem, Panie Marszałku. Proszę, abyś 
to moje oświadczenie przyjął tak szczerze, jak: je składam”. 

Równowaga budżefowa i oszczędność podstawa- 
mi polityki skarbowej. 

Przemówienie ministra Ign. Matuszewskiego. 
WARSZAWA, 16.4. Pat. Nowomianowany kierownik Ministerstwa Skarbu p. Igna 

cy Matuszewski wygłosił w dn. 16 b. m., to jest w dniu objęcia przez siebie urzędo” 

ległych Ministerstwu Skarbu następujące przemówienie: 
Panie wiceministrze, panowie! Przystępując do kierowania resortu, z którego 

pracą dotychczas spotykałem się sporadycznie tylko i zdaleka, czuję się w obowiąz 

'ku powiedzieć panom w kilku zdaniach, jak pracę tę pojmuję i jak zamierzam się do 

"niej odnosić. Jako kierownik, nie zaś minister, powołany do spełnienia określonych 
zadań i w określonym terminie, jeśli wogóle określenie terminu przy zjawiskach tak 

złożonych jak ekonomiczne i polityczne jest rzeczą możliwą, tembardziej chcę, ab 
zapoznali się panowie z metodą, jaką stosować zamierzam. 

Ustępujący rząd p. prof. Bartla, podobnie, jak poprzednie od roku 1926 działa- 
ące rządy, zostawia po sobie skarb zasobny, kasy pełne, walutę ustabilizowaną. 

Tem samem działalność rządów poprzednich, w których tak długo tekę ministra 
skarbu piastował p. Czechowicz, daje nam wszystkim najcenniejszą. gdyż na praktyce 
opartą wytyczną. Trzymać się zatem będziemy wskazań, które okazały swą sku- 

teczność, unikąć wszelkich gwałtownych, przez życie niewskazanych zmian. 
Główną troską, jaka przyświecała działalności skarbu w tych chlubnych 

dlań latach, o których mówiłem, a która, wierzę, stała się zasadą nie do oba” 
lenia w przyszłości, była równowaga budżetowa państwa. Równowaga budżeto- 
wa Opiera się na stosowaniu nietylko przez Ministerstwo Skarbu, ale przez 
wszystkich, którzy administrują pieniądzem skarbowym, stałej i czujnej oszczę- 
dności. Mówię „czujnej*, gdyż w życiu gospodarczem każdy najlepiej, najstaranniej 
opracowany plan musi być dostosowywany nieustannie, do wciąż zmiennej konjun- 
ktury ekonomicznej, zależnej nietylko od nas, ale „przedewszystkiem od tysiąca zło- 
żonych czynników międzynarodowego życia gospodarczego. 

Brak doświadczenia w pracy skarbowej, z czego zdaję sobie sprawę, stwarza w 
mojem osobistem ustosunkowaniu się do administrowania groszem państwowym, 

_ zdwojoną ostrożność. Być może jednak, że tam, gdzie chodzi o rozpoczynanie zamie- 
rzonych prac, pociągających zobowiązania na przyszłość, lub o -bezpośrednie zaciąga- 

nie nowych zobowiązań, tam ostrożność moja będzie niekiedy pożyteczna. 

Równowaga budżetu, oszczędność przystosowana do realnych możliwości 
kraju — bazy, o których mówiłem panom przed chwilą, są prawdami elemen- 
tarnemi. Wiem, że trudność leży nietyle w pojęciu praw takich, ile w ich kon- 
sekwentnem stosowaniu. Chcę panom oświadczyć, że wytężę całą moją energję 

i decyzję, ktorej mi nie zbraknie, aby tej trudnej, choć prostej rzeczy dokonać" 
Jestem pewien, że panowie uczynią to samo. W ten sposób uda się nam może osią- 

gnąć to, co jest niewątpliwie wspólnym naszym celem: „obsłużyć dobrze i uczciwie 
państwo na jego odcinku skarbowym*. Będę szczęśliwy, jeśli uda się mi przytem 
osiągnąć także to, co jest jedynym celem osobistym, jaki mam, podejmując tę pracę 
i osiągając szacunek ludzi, którzy obdarzyli mnie zaufaniem. szacunek społeczeństwa 

i szacunek panów. 

Dokoła rokowań reparacyjnych 
Stanowisko amerykańskie uległo zmianie 

BERLIN, 16. IV. PAT. Prasa berlińska donosi z Waszyngtonu, że w 
konsekwencji narad, jakie się odbyły w Białym Domu, wydano komunikat 
półoficjalny, oświadczający, że stanowisko rządu amerykańskiego w spra- 
wie długów wojennych i reparacyj nie uległo żadnej zmianie. Stany Zjed- 
noczone w dalszym ciągu stoją na stanowisku, iż pomiędzy długami a re- 

paracjami nie istnieje żaden związek. Jednocześnie biuro Wolifa podaje z 
Waszyngtonu komunikat półoficjalny, określający zmniejszenie kosztów 
okupacyjnych Ameryki jako niemożliwe. 

Kryzys ministerjalny w Ausfrji 
Nowe powikłania w sytuacji 

WIEDEŃ, 16. IV. PAT. Wbrew oczekiwaniom nie przyniósł dzień 
dzisiejszy rozwiązania przesilenia gabinetowego. Rokowania pomiędzy 
większością a opozycją zostały po południu zerwane. Ani w kwestji mie- 
szkaniowej, ani też w innych kwestjach nie przyszło do porozumienia. 

Wszystkie doniesienia dzienników o domniemanych kandydatach na 
stanowisko kanclerza są — jak zapewniają miarodajne koła chrześcijańsko- 
socjalne — tylko kombinacją. Zdaje się, że przed wtorkiem nie zapadną 
żadne stanowcze rozstrzygnięcia. 

Niemcy nie wysuwają cyfrowych kontrpropozycyj. 

PARYŻ, 16 IV. Pat. Komitet rzeczoznawców omawiał na dzisiejszem 
posiedzeniu memorandum państw-wierzycieli Niemiec. Przedstawiciel Rzeszy 
dr. Schacht przedstawił koncepcję niemiecką w sprawie zdolności płatniczej 

swego kraju, lecz nie wysunął żadnej kontrpropozycji i nie poczynił żadnych 
uwag co do liczby rat rocznych. 

  

  

mea я 

Debata rozbrojeniowa w Genewie 
Litwinow reklamuje swój 

+ projekt 

GENEWA. 16.4. Na dzisieįszem po- . 
dzeniu komisji 'przygotowawczeį kon- 
ferencji ro.brojeniowej delegat niemie- 
cki Bernstorif zaprotestował żywo prze 
ciwko propozycji przewodniczącego w 
sprawie programu prac, domagając się 
niezwłocznego drugego czytania projek 
tu konwencji. Następnie delegat sowiec 
ki Liftwinow oświadczył że projekt prze 
dstawiony przez Sowiety może roz- 
wiązać wszystkie kwestje, zawarte w 
memorandum niemieckiem, przyczem 
zaznaczył, że projekt opracowany przez 
komisję oraz projekt sowiecki winny 
być rozpatrywane oddzielnie. Delegat 
turecki podał myśl rozpatrywania pro- - 
jektu sowieckiego, chińskiego i turec- 
kiego przed przystąpieniem do drugie- 
go czytania. Po wystąpieniach szeregu 
członków na rzecz programu pracy ©- 
pracowano przez komisję, komisja za- 

. twierdziła ten program i postanowiła 
przystąpić w dniu jutrzejszym do roz- 
patrywania. projektu sowieckiego. 

* 

Centralnym punktem obrad otwar- 
tej w dniu 15-go bm. VI sesji komisji 
przygotowawczej do konierencji roz- 
brojeniowej będą dwie sprawy: sowie- 
cki projekt częściowego ograniczenia 
zbrojeń i memorandum niemieckie. 

Należy zaznaczyć, że Sowiety są 
mocno niezadowolone .z powodu zło- 
żenia przez delegację niemiecką me- 
morandum, a to dla tego, że na forum 
komisji rozbrojeniowej ukazał się 
nowy konkurent „pacyfistyczny” w 
osobie hr. Bernsdorfa, który czystość 
arji, jaką zamierza wyśpiewać p. Li- 
twinow na temat sowieckiej pokojo- 
wości, niewątpliwie zakłóci. Stąd dąsy 
i niezadowolenie. P. Litwinow chciałby | 
być bezkonkurencyjnym trubadurem 
„pacyfizmu” i nie spodziewał się tak 
niełojalnego. posunięcia swego tak- | 
tycznego SOjusznika niemieckiego w 
komisji rozbrojeniowej. ) 

Projekt sowiecki częściowego ogra- 
niczenia zbrojeń jest skrótem ogło- . 
szonego przed rokiem projektu całko 
witego rozbrojenia. W. projekcie tym 
demazgogja z periidją walczy o lepsze 
a wszystko obliczone jest na tani efekt 
propagandowy dla  bezkrytycznych 
mas, słowem typowy przykład bluff'u, 

Memorandum niemieckie w  po- 
równaniu do projektu sowieckiego jest 
robotą koronkową. Na pierwszy rzut 
oka może ono stanowić pomost po- 
między projektem moskiewskim a sta- 
nowiskiem Anglji, Francji i Polski. 

Niemcy, podkreśla memoriał, uwa- 
żają, że projektowana konwencja o 
ograniczeniu zbrojeń powinna objąć 
wszystkie dziedziny zbrojeń, w prze- 
ciwnym bowiem wypadku niektóre 
państwa będą miały możność powe- 
towania ograniczeń jednych kategoryj 
zbrojeń przez zwiększenie innych. O- 
graniczenie jednak powinno  obejmo- 
wać tylko siły wojenne, znajdujące się 
w czasie pokoju, które -: w każdym 
wypadku można użyć do napaści. Do 
sił tych należy zaliczyć: armję czynną, 
rezerwy (tak zw. rezerwy wyszkolone) 
oraz zapasy materjałów wojennych. 
Wobec tego jednak, że kwestja ogra- 
niczenia rezerw wyszkolonych ma ma- 
ło szans urzeczywistnienia, Niemcy 
gotowe zgodzić się na ustalenie rów- 
nowagi zbrojeń. 

W dalszym ciągu memorandum 
niemieckie bardzo mglisto wypowiada 
się w sprawie ograniczeń walki ga- 
zowej i sił powietrznych. 

Na zakończenie delegacja niemiec- 
ka proponuje, że najlepszym  orga- 
nem kontrolnym dla Sprawy zbrojeń 
będzie specjalna komisja przy Lidze 
Narodów, która w razie niemożności 
rozstrzygnięcia sprawy bę- 
dzie ją przekazywała  międzynarodo- 
wemu trybunalowi. 

Na marginesie memorandum nie- 
mieckiego warto zaznaczyć, że mó. 
wiąc o konwencji ograniczenia zbro- 
jeń memorjał milczy o 
wojennem  — szkoleniu młodzieży i 
związkach wojskowych, które jak wia- 
domo stanowią w Niemczech podsta- 
wę rezerw wojennych. 

Co do nieporozumienia pomiędzy 
delegacją sowiecką a Niemcami, to 
wypływa ono głównie z tego powodu, 
że Sowiety na obecnej sesji zdaje się 
będą odosobnioneze swym projektem 
podczas gdy na ubiegłych sesjach de- 
legacja niemiecka jeżeli nieoficjalnie, 
to moralnie popierała Lttwinowa. r. 

3IE



2 SLOWO 
  

ECHA R RAJOWE 
  

Ogromny pożar 
Sześćdziesiąt budynków spalonych. 

O wielkiem nieszczęściu, jakie spotka- 

ło wieś Rybczyno, pow. Wilejskiego, dono- 

szą nam: b i 
Wskutek zapalenia się sadzy w komi- 

mie domu Teodory Chomołko, zajął się 

dach. Zanim pośpieszono z pomocą, ogień 

przeniósł się na sąsiednie zabudowania, 
poczem przy bardzo silnym wietrze prze- 
niósł 516 „niesłychanie szybko na dalsze 

|dowania. . 

"ьцРочвш tumult. Ludzie starali się wy- 

nieść z domów bodaj ubrania i pościel nie 

w pow. Wilejskim 

troszcząc się już o budowle. Mężczyzn 
ratowali inwentarz żywy. 
‚ W rezultacie zdołano uratować bydło 
jedynie w jednej z zagród spłonęło 23 
owiec. 

Straty poczynione przez ogień wynoszą 
ogromne sumy. Na miejsce przybyła ko- 
misja, która określi wysokość strat po- 
szczególnych gospedarzy. 

Ogień strawił doszczętnie niemal sześć- 
dziesiąt budynków. 

  

— w. obronie Kresów Wschodnich 

przed kleską pożarów. Spustoszenia, szerzone 

rok rocznie w Polsce przez pożary, sięgają 

sum zawrotnych. Twarda wymowa cyfr wo- 

ła tysiącami spalonych strzech i setkami ofiar 

w życiu ludzi i zwierząt, 0 doraźną akcję 

zapobiegawczą rozrastaniu się pożogi do ro- 

zmiarów katastrofy. RAA 
Zanim stan zamożności pozwoli miesz- 

kańcom wsi i miasteczek na stawienie budo- 

wli ogniotrwałych, musi istnieć czujne po- 

gotowie do odparcia klęski pożarów o każ- 

dej porze dnia i nocy. . 
Takie pogotowie — to Ochotnicze Stra- 

że Pożarne. Niestety, rozmieszczenie ich w 

poszczególnych połaciach kraju naszego jest 

nierównomierne. Najgorzej przedstawia się 

ta sprawa na naszych Kresach Wschodnich, 

gdzie ołbrzymią większość budowli stano- 

wią chaty kryte słomą, deskami i gontami. 
Cyfry urzędowej statystyki stwierdzają, 

że kiedy np., w województwie Górnośląskiem 
„przypada na jedną straż ogniową, 859 bu- 
dynków na obszarze 14 klm., to w woje- 

wództwie Wileńskiem jedna straż ogniowa 
przypada na 9842 budynki rozrzucone na AT 
renie 491 klm. kw. Ze wszystkich ziem Po 
ski, Kresy Wschodnie - pod względem obro- 

ny przeciwpożarowej najbardziej są upośle- 

dzone, tu więc konieczny jest zbiorowy wy- 

siłek społeczeństwa, by jaknajprędzej stwo- 

rzyć warunki, zbliżone do tych, jakie panu- 
ją w innych dzielnicach kraju. i 

Ochotnicze Straże Pożarne muszą być w 
każdem większem osiedlu ludzkiem, rozta- 
czając ofiarnie i bezinteresownić pieczę nad 
życiem i mieniem współobywateli, chroniąc 
tem samem dobrobyt kraju. |, j 

Celem zapoznania całego społeczeństwa 
z ideą obrony przeciwpożarowej, Związek 
Straży Pożarnych Złemi Wileńskiej podejmu- 
je doraźną akcję propagandową wśród lud- 
ności województw wschodnich, za bezzwło- 
cznem zakładaniem oddziałów ochotniczych 
straży pożarnych po wszystkich wsiach i 
miasteczkach. Wydany zostanie przystępnie i 
przekonywująco przez fachowców — оргасо- 
wany „Afbum Strażactwa Kresowego", któ- 
ry zawierać będzie najpotrzebniejsze wiado- 
mości z zakresu pożarnictwa, ubezpieczeń, 
samorządów, wychowania fizycznego i in- 
nych niezbędnych dla każdego, interesujące- 
go się życiem społecznem. 

Nie wątpimy, że praca ta dotrze do 
wszystkich zakątków naszego kraju, roz- 
powszechniając ideę samoobrony przed klę- 
ską pożarów. 

„Związek Straży Pożarnych Ziemi Wi- 
leńskiej liczy zatefn na poparcie swych usi- 
łowań przez. najszersze koła społeczeństwa. 
Władze Samorządowe jak Sejmiki i Magi- 
straty zechcą zamówić potrzebną dla swych 
biur ilość egzemplarzy „Albumu. 

P.T. Stery przemysłowe *r handlowe, 
zarówno z pobudek obywatelskich, jak we 
własnym interesie zasilą nasze wydawnictwo 
płatnemi ogłoszeniami. 

Wreszcie Druhowie Straży okażą nape- 
wno jaknajwięcej zrozumienia dla podjętej 
przez nas akcji i każdy z nich dołoży starań, 
aby „Album Strażactwa Kresowego" znajdo- 
wał się w każdym domu ich miasta. 

Połączonemi siłami dokonamy dzieła, 
które dyktuje miłość bliźniego i poczucie 
obowiązku wobec Ojczyzny. 

Ispektorat Związku Straży Pożanaych 
Województwa Wileńskiego. 

MOSARZ. 

— bnteligencja kłóci się. W dniu 1 kwiet- 
nia dorocznym zwyczajem odbyło się w Mo- 
sarzu przedstawienie amatorskie... Przedsta- 
wicieł ROK wygłosił gorące przemówienie na 
Gechowane patrjotyzmem i t.d.“.... Czytel- 
nika Słowa interesującego się życiem społe- 
cznem wsi a przyzwyczajonego do szablo- 
nowej treści artykułu sprawozdawczego in- 
struktora domów ludowych na Wileńszczyź- 
nie spotka pewien zawód jaki spotkał społe- 
czeństwo mosarskie w tym „prima-aprilis" z 
malowniczym plakatem anonsującym urozma 
icenie świątecznych nudów wiejskich w do- 
mu ludowym w Mosarzu „komedjo - trage- 
dją w 2-ch aktach" pod tytułem „Pustki”. 

0 krytyce filmowej 
Kino dla ludności miejskiej stało 

się wprost chlebem powszednim. Cho- 
dzi się do kina znacznie częściej niż 
do teatru. Do kina chodzą wszyscy. 
Zamknijmy kina na czas dłuższy w 
normalnych warunkach, a doczekamy 
się strajków i demonstracyj. 

Stwierdzając tedy ogromną popu- 

larność i wszędobylstwo kina, stwier- 
dzić także należy i jego potęgę, jeśli 
chodzi o wpływ na psychikę. Kino 
posługując się obrazkiem, dzia- 
ła na wzrok, zmysł niezmiernie czuły 
i wrażliwy u każdego widzącego czło- 
wieka. Tą drogą przemawia łatwiej, 
dostępniej, a 'jednocześnie niezwykle 
silnie. Oczywiście, w początkach swo* 
ich kino było tylko rozrywką dla oka. 
Poprostu bawiło nas oglądanie cze- 
goŚ, co się ruszało na płótnie. Więc 
ruch, ale w nowej postaci. W życiu 
ruch jest przecie tylko jednym z ele- 
mentów zjawiska, tymczasem kino po 
trafiło go wyodrębnić, oddzielić, po- 
kazać osobno. 

Więc najpierw widza do kinotea- 
tru ciągnęła wyłącznie ciekawość. 
Objaw pierwotny, który towarzyszy 
każdemu nowemu zjawisku (np. radjo) 
Potem, z dalszym rozwojem kina na 
ekranić zaczęły dziać się cuda i oto 
zjawiła się u widza chęć dozna 
nia wzruszeń (takich czy owa- 
kich, zależnie od nastroju, upodobań...) 
Jako skutek, pochodna tej chęci — 
zjawiło się rozróżnianie filmów, wy- 
bieranie z nich jakiegoś specjalnie 
ulubionego gatunku. Dziš--chęč do- 
znania wzruszeń stanowi motywację 
silniejszą i decydującą. Kino zatem 
przestało być samą tylko rozrywką. 
Dziś zdolne jest wywoływać wśród 
widzów nie tylko napięcie, ale najróż- 

Żart wypadł jaknajlepiej, bo zaskoczył no 
wy zarząd domu ludowego i spowodował za 
mieszanie: jak to, ma być przedstawienie a 
my nic nie wiemy? Wszak muszą zgłosić się 
o pozwolenie na salę... A kto organizuje?... 
Oby ten żart był ostatnim. 

. Podejmując się słowa w mosarskiej spra- 
wie trudno spodziewać się o wyrozumienie 
lub owocny wynik. Sprawa pracy społecznej 
w Mosarzu tak się zabagnia, że domaga się 
cięcia lancetem aby żyć, lub pozostawienia 
jej w tym stanie w jakim obecnie się znajdu- 
je by dać jej spokojnie zamrzeć. Nie poto 
chyba położono zostało tyle wysiłków ludzi 
dobrej woli nad przebudową domu plebanjai- 
nego w Mosarzu, urządzenie świetriej sceny, 
nabycia dekoracyj, instrumentów muzycz- 
nych etc, aby wszystko zmarnować i znisz- 
czyć, aby dowieść miejscowemu społeczeń- 
stwu że potrafimy się zdobyć tylko na sło- 
miany ogień. Dom ludowy w Mosarzu po- 
szczycić się może na całą okolicę tak wymia 
rami swych pomieszczeń, jak i pomysłowo- 
ścią swych urządzeń wewnętrznych oraz pun 
ktem pod względem łatwości zdob vcia wiej 
skiej ludności dla sprawy czytelnictwa i oś- 
wity Znajduje się bibljoteka tuż przy kościele 
gdzie ludność schodząc się w dniz świąteczne 
niema wpobliżu schronienia. Cóż łatwiejszego 
jak nie wstąpić do domu ludowego, przeczy 
atć gazetkę, wypożyczyć książkę, ba— po na 
bożeństwie zaraz usłyszeć jakiś odczyt czy 
to z dziedziny rolnictwa, czy, to hodowli, czy 
to... Ale pocóż wyliczać gdy niema komu tem 
się zająć. Właściwie *nie niema. komu,, lecz 
niema i tych co mogą mieć. Praca społe- 
czna to taka niewdzięczna. Bo i cóż'po niej? 
Społeczeństwo bierne, ciemne, miodzież о- 
spała. Trzeba pobudzić, zachęcać, nawet zje- 
dnać. Trzeba się zbliżyć do wieśniaka zdo- 
być jego zaufanie, wczuć się w jego potrze- 

by, bolączki — a to takie nudne, brr... Czy 
nie lepiej ot tak: sklecił zabawę, „ochocze 
tany przeciągnęły się do rana" brzmi arty- 
kulik swietnego sprawozdawcy w „Słowie” 
jak z mitraljezy. Praca wre. Tętno życia spo 
łecznego w całej pełni... 

Czytelnikowi gdzieś w dalszej mieścinie 
Serce zachodzi z radości. Patrzcie państwo, 
jak to się wieś rozwija. Taki Mosarz, taka 
wieś dotąd nieznana, niesłychana... Czytel- 
nik przyjeźdża, zagląda ... o rety! Plac przed 
domem zarośnięty ostem, zaciągnęty kolcza- 
stym drutem. Wrota wejściowe wyważone o 
15 metrów od nasady wdeptane w lepkie 
błoto. Czasami i krowa tam się pasie. 
Dach słomia ny na domu zwichrzony, przy 
wejściu słoma, brudy. Komipletny przybytek 
po dawnym obozie koncentracyjnym. Ale to 
nie wszystko. „Ślady wysiłków opatrznoś- 
'ciowej, ręki ludzkiej dbałej o przyszłość kul 
tury na Kresach też są. A jakże. Oto wokoło 
zagrodzenia kolczastego widzicie państwo za 
sadzone drzewka ręką uczni miejscowej i nie 
miejscowej szkoły powsz. Zasadzono iście po 
kresowemu. Bo tak jak ludek nasz ubożuch- 
ny — jeden idzie zgięty w haczyk, drugi 
na lewo, trzeci na prawo, czwarty do zie 
mi, tak i te drzewka różnią ,się ze sobą wzro 
stem, krzywizną, nachyleniem... Ale czyż 
podobno wyliczyć wszystkie sliczności jakie 
istnieją przed domem ludowym w Mosarzu, 

które mają świadczyć o tem, jak daleko mło 
dzież mosarska zaszia w swym postępie kul- 
turalnym. Każdy to ogląda, kto w Boga 
wierzy i do kościoła uczęszcza, bo tuż przy 
kościele i dom ludowy się mieści. A cóż do 
piero nam mówić o postępach w dziedzinie 
oświaty i wiedzy. Pan instruktor ROK dość 
często to ogląda. Pan instruktor zresztą na 
W ielkanoc był i widział, jak młodzież mosar- 
ska już powróciła do starych stradycyjnych 
zabaw w wiejskim domku prywatnym przy 
dźwięku harmoszki i zakopconej lampie. Bo 
w domu ludowym są „Pustki“, bo w domu 
ludowym zakopcone ściany, zamarznięta 
l sceną w rowie woda, bó chłodno, bru- 
no. 

2 Inteligencja miejscowa w Mosarzu (oczy- 
wista napływowa, bo miejscowej bardzo ma 
ło) powołana do prowadzenia pracy społecz 
nej ,powaśniona na tle spółzawodnictwa i 
przodownicze stanowiska w zarządzie i naj- 
więcej bodaj wysiłków na to się marnuje. 

Zamach na uiee-króla Indyj 
WIEDEŃ, 16.1IV. PAT. Dzienniki donoszą z Delhi, że w no- 

cy z niedzieli na poniedziałek dokonano zamachu na wicekróla 
Indyj barona Irvinga i jego małżonkę. Nieznani sprawcy pod- 
palili progi kolejowe oraz most 

nie udał. 

drewniany, przez który miał 

. przejeżdżać pociąg, wiozący wicekróla. Na szczęście spostrzeżo- 
i no pożar przed przejazdem pociągu, wobec czego zamach się 

Memorjały mniejszościowe  - 
GENEWA, 16.IV. PAT. W ciągu dnia wczorajszego złożone zostały 

w sekretarjacie generalnym dalsze trzy memorjały mniejszościowe, miano- 
wicie litewski, rumuński i chiński, Na dziś zapowiedziane jest złożenie 
memorjału polskiego, jugosłowiańskiego i czechosłowackiego tak, że ogó- 
łem zostanie złożonych około 15 memorjałów. 

GENFWA, 16 IV. Pat. Polska, Czechosłowacja, Rumunja, Jugosławia 
i Grecja nadesłały do Ligi Narodów memorjały w sprawie stosowania 
układów międzynarodowych o ochronie językowej, religijnej i narodowej 
mniejszości. W memorjałach swych państwa te stoją na znanem stanowi: 
sku, wypowiadającem się przeciwko jakiemukolwiek rozszerzeniu dotych- 
czasowych zobowiązań w -tej dziedzinie. : 

Rząd szwajcarski'w memorjale swym występuje z projektem zastoso- 
wania dalszych Środków w zakresie ochrony mniejszości, domagając się 
umieszczenia w traktatach mniejszościowych póstanowienia, przewidującego 
możność odwoływania się w wypadkach spornych do stałego trybunału 
sprawiedliwości międzynarodowej. 

Memorjały i pisma w sprawie mniejszości omawiane będą przez ko- 
mitet Rady Ligi, złożony z Chamberlaina, Adatciego, Quinones de Leona. 

Komitet ten, jak wiadomo, zbierze się w Londynie w końcu kwietnia rb. 

Włochy a Jugosławia 
Alarmy prasy włoskiej zakłócają atmosferę przyjaźni. 

BIAŁOGROD, 16.IV. PAT. Ogłoszenie przez niektóre dzienniki wło- 
skie rzekomych dokumentów, stwierdzających, jakoby Jugosławia miała 
kontyauować swe przygotowania wojenne, wywołało żywe oburzenie opinii 
publicznej i prasy. Między innemi dziennik „Prawda wyraża zdziwienie, iż 
wogóle tego rodzaju wiadomości mogą się jeszcze ukazywać w prasie 
włoskiej po tylu dowodach pokojowości Jugosławii i jej dążeniu do usta- 
lenia przyjaznych stosunków ze wszystkiemi państwami. Zresztą Jugosła- 
wja pisze dziennik żywi wobec Włoch i narodu włoskiego szczere uczu- 
cia przyjaźni. Dziennik dodaje, iż takie sposoby postępowania prasy wło- 
skiej mogą jedynie zamącić atmosierę przyjaźni między obu krajami. 

Jugosławia ratyfikowała konwencję © zakazie 
używania 

е 
ца208 ., 

BIAŁOGRÓD, 16.4, Pat. Rząd jugosłowiański ratyfikował konwencję w sprawie 
zakazu użycia gazów trujących, zawartą w roku 1925 pod auspicjami Ligi Narodów. 
Dokumenty ratyfikacyjne zostały wysłane do Paryża, gdzie są złożone również takie 
same innych krajów. 

Gen. Pangalos przed 
ATENY. 164. Pat. Gen. Pangalos ma 

sądem przysięgłych 
w najbliższym czasie stanąć przed sądem 

przysięgłych w związku z oskarżeniami, podniesionemi przeciwko niemu z racji stano- 

wiska, jakie zajął wobec swego klubu w czasie ostatnich wyborów. 

bikwidacja rewolty w Meksyku. 
LONDYN, 16 IV. PAT, Prasa tutejsza podaje z Meksyku, że powstańcy 

ewakuowali miejscowość Saanblas w stanie Sinaloa. Stan Sinalca jest obecnie 
całkowicie wolny od wojsk powstańczych. Calles wydał gen. Almozonowi pole- 
cenie podjęcia obecnie kampanii przeciwko powstańcom stanu Sonora. 

Na podhój Atlantyku. 
PARYŻ, 16 IV. PAT. „Excelsior* podaje, że lotnicy Assolant i Lefebre 

przelecą w dniu dzisiejszym na transatiantyckim monoplanie do Anglji, skąd 
dnia 20 b. m. wyruszą do Nowego Jorku, poczem drogą powietrzną powrócą 
do Paryża, 

Uśmiech fortuny 
WARSZAWA. 16.4. Pat. Dziś w ostatnim dniu ciągnienia I8-tej ioterji pań- 

stwowej główna wygrana w kwocie. 20 tysięcy złotych padła na Nr. 24.504. 

Ponieważ jest to najwyższa wygrana w ostatnim dniu ciągnienia, przeto równo - 

cześnie przysługuje wygranej -premja w kwocie 400 „tysięcy złotych. 
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ne niż dobro pracy społecznej. Co gorsza do 

tych niesnas.ek wciąga się i młodzież. Pan 
instruktor ROK jakoś nie potrafi znaleźć włas 

ciwej drogi aby temu zaradzić. „A czas nie 

czeka. Kresy, to wosk w którem trzeba wy- 

gniatać ornamenty polskiej państwowości. 

Miecz waleczny zdobywa granice, lecz pod- 

bój duchowy trwałe spaja je w jedną całość. 

Pan instruktor, Rada Opiekuńcza Kresowa 

jeśli nie potrafią ciążącego jak zmora zła w 

pracy społecznej na terenie Mosarskim usu- 

nąć, winien tem intruktor oświaty pozasz- 

kolnej miejscowego powiatu się zaintereso- 
wać. Wreszcie 0 ile i temu się nie uda, 

społeczeństwo mosarskie w osobach inteligen 

tniejszych jednostek powinno znaleźć inną or 

ganizację społeczną do której młodzież mosa: 

5Ка dołączyć i pod jej kierownictwem pracę 

społeczną na nowo rozpocząć. к 
„Mosarski“. | 

Nasz korespondent, obrazująęcy stosunki 

w mosarskim d. lud. popełnia jeden błąd, są- 

dząc że instruktor może coś poradzić, Dom 

Widzi się w tem jakieś cele bardziej specjal: ludowy nie jest oddziałem wojskowym, któ- 

niejsze, czasem bardzo silne emocje. 
Kino, bawiąc - może pouczać, uszla- 
chetniać, wyrabiać smak: estetyczny, 
albo przeciwnie: może gorszyć, psuć, 

„deprawować dzieci młodsze” — jak 

mówi Boy, a dodajmy: i starsze i ich 

rodziców także. Tak więć: w obecnych 
czasach — w wychowywaniu mas, w 

kształtowaniu ich gustu, zaiatereso- 
wań, co więcej: i w kształtowaniu 
norm, motywów ich postępowania: — 

kino gra rolę pierwszorzędną, zmniej- 
szając, a często zupełnie rugując 

bezpośrednie wpływy innych czynni- 
ków, jak etyki, prawa, t 
cyjnej (tj. literatury, teatru, etc.). Kino 
jakże dla wielu staje się zbiorem 
przykazań, kodeksem, jedynym. do- 
Stawcą wzruszeń estetycznych, główną 
szkołą doświadczeń i wzorów. 

Wpływ kina dobry albo zły zale- 
ży oczywiście od wartości poszczegól- 
nych filmów (głównie chodzi tu o 
treść) i wszelkie uogólnienia na te- 
mat: dobrze czy źle wpływa kino — 

nie mogą być stosowane. Jednak, jak 

że jeszcze duży procent tatusiów i 

mam wciąż odsądza ekran od jakiej- 

kolwiek czci i wiary. Jest to stanowi- 

sko wsteczne i jak zaraz zobaczymy 
— szkodliwe. ei Ч 

Z powyższych rozważań wynika, 
że kwestja doboru scenarjuszy, tema- 

tów dla filmów, czyli zagadnienie tre- 
Ści w filmie, tego, co się pokazuje na 

ekranie—staje się zagadnieniem Spo- 
łecznem niezmiernej doniosłości i wa- 
gi. Droga i kierunek, w którym zdąża 
kino, poszukując treści nie mogą b 
obojętne dla społeczeństwa, które 
winno tu ingerować. W jaki 
sposób? Otóż z jednej strony nie na- 
leży pozwalać, by produkcja kinowa 

w doborze tematów Szła Samopas, 
kierując się jedynie węchem geszefciar 
skim, a negując zupełnie względy ide- 

sztuki trady- ° 

  

  

owe, z drugiej strony należy odpo- 

wiednio  orjentować się i urabiač 

opinję mas, tłumów. Praktycznie to 

wyglądałoby tak: tępi się miernotę w 

filmach, destrukcję, -szowinizm naro- 

dowy, pozyskuje się dla produkcji nie 

macherów, ale ludzi twórczych, owia- 

nych ideą, zamiłowaniem, pozyskuje 

się prasę, zwołuje się kongresy, zjaz- 

dy etc. etc. Oto robota, którą może- 

my nazwać uspołecznianiem filmu. W 

społeczeństwach trzeźwych robota ta 

jest daleko posunięta i dobrze zorga- 

nizowaną. 2 

Zagadnienie formy w kinie, czyli 

tego, jak się pewien temat pokaże 

na ekranie jest Oczywiście zagadnie- 

niem bardziej specjalnem, obchodzi 

ono przedewszystkiem realizatora i 

artystę i w krótkim szkicu niepodob: 

na go wyczerpująco omówić. Dlatego 

poprzestanę dziś na podkreśleniu 

trzech zasadniczych momentów w ar- 

tystycznej pracy realizatora z chwilą, 

gdy temat dla filmu jest już wybrany. 

1. Ekran ma inne zupelnie sposo: 
by wyrażania i wypowiadania treści, niż 

teatr, poezja etc. Tę inną mowę ek- 

ranu nazywamy formą wizual 

ną. Otóż każdy temat przed siilmo- 
waniem wymaga jakby  przetłumacze- 

nia go natę formę wizualną. Prze- 

kład nie może przekształcić tematu, 
ale oprócz tego winien wydobyć z 
niego nowe walory, wałory kino: 
we.- Czyli że należy przemy: 
śleć temat przy ciągłej uwadze, że 
środkiem wypowiedzenia się będzie 

yć ekran, stawiający swe własne wyma: 
gania. Innemi słowy,.przefiltrowuje się 
temat tak, by ostało się w nim jak 
najwięcej pierwiastków i motywów 
ściśle wizualnych, a zbędna reszta by 
była odrzuconą. To jest ten ' pierw- 
szy moment, wstępny. ; 

2, Następuje sama realizacja, czyli 

rym instruktor może komenderować jak ze- 
chce. W takim razie na każdy dom ludowy 

trzeba byłoby trzymać instruktora. Dom ш- 
dowy może rozwijać się tylko tam, gdzie 
się znajdzie zespół inteligencji szczerze chcą 
cej pracować. jeśli po 5 latach pracy pokłó- 
coma inteligencja Mosarza nie może dojść do 
ładu „świadczy to o niskim poziomie jej kuł 
tury. Na takiej inteligencji w kraju tutejszym 
polegać nie można. A już zupełnie nie do 
pomyślenia jest prima-aprilisowe ośmiesze- 
nie jednych przez drugich — co tylko wy- 

wołuje uśmiech zadowolenia u naszych „przy 
jaciół”. (Przyp. Red. ). 
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tak zwane „nakręcanie“. Najważniej- 

sze w tej pracy to mieć kinowe po- 

mysły. Dlatego realizator winien mięć 

ciągły kontakt z filmem  eksperymien- 

talnym, by jego odkrycia i zdobycze 

— stosować "w produkcji masowej. 

Wszelkie eksperymenty filmow i tak 

zwane filmy absolutne, dające czystą 
formę bez treści (np. grę świateł i 
cieni, ruchową geometrję etc.) dosko- 
nale tutaj służą jako źródło pomy- 
słów, które stosując w filmach zwy- 
kłych, reżyser ożywia treścią, uczu- 
ciem. 

3, Trzeci moment to montaż, czyli 
Ssklejanie taśmy, praca ogromnie wa- 
żna, wymagająca wielu prób i często 

decydująca o udaniu się filmu. Oto 

parę zasadniczych uwag о formie 

filmu, o tem jak się tworzy. | 

Miejmy teraz odwagę zapytać, ak 

to z tem wszystkiem u nas, w Pol- 
sce? Niestety, objawy niezbyt  pocie- 
szające. W produkcji, mimo wiele ga- 
dania i wielką autoreklamę, dość da- 
ży zastój ideowy, jeśli chodzi o treść 

i kompletny zastój, jeśli chodzi o wy- 
raz, dążenia artystyczne, to znaczy — 
o formę. W interesie—ludzi ideowych, 

twórczych pracuje mało, scenarjusze 

zdobywa się, żerując na literaturze. 

Z drugiej strony robi się ogromnie 

mało, aby stworzyć jakiś dyszel w 

głowie publiczaości, która przecież co- 
dziennie wali i wali do tych 500 
zgórą kin, jakie kraj nasz posiada. 
Kto orjentuje te tłumy, co do wybo- 
ru filmów? Czasopisma specjalnie fil- 
mowe są drogie, czyta je stosunkowo 

nieliczna garstka osób. Zresztą i tym 
pismom dałoby się zarzucić płytkość 
w ujmowaniu zagadnień, reklamiarstwo 
i frazeologję. Niezawsze. nie wszyst 
kim, ale jednak często. Pism specjal- 
nie poświęconych kwestji uspołecznia- 

nia filmu, mających jakiś zdeklarowa- 

Watykan przeciwko Moskwie 
Jak wiadomo, „Osservatore Ro- 

mano“ w ostatnich dniach wystąpił w 
sposób zdecydowany przeciwko roz- 
powszechnianym pogłoskom ó nawią- 
zaniu przez Watykan rokowań z rzą- 
dem sowieckim, w celu przywrócenia 
pokoju religijnego w Rosji. W ostat- 
nich latach państwo sowieckie badało 
grunt w Rzymie, chcąc uzyskać uzna- 
nie de jure ze strony Stolicy Apostol- 
skiei. Po skrupulatnem badaniu Stoli- 
ca Święta nie mogła udzielić tego 
uznania, ponieważ dotyczyłoby ono 
państwa, którego system spoleczny'i 
gospodarczy jaknajbardziej odbiega od 
zasad chrześcijańskich i które w swem 
oparciu o materjalistyczny pogląd na 
Świat jest państwem  antychrześcijań- 
skiem. Papież Pius XI już w alloku- 
cji konsystorjalnej z 18 grudnia 1924 
r. przeprowadził rozróżnienie między 
swą działalnością charytatywną na 
rzecz cierpiącego nędzę narodu ro- 
syjskiego a Swym stosunkiem do 
rządu rad, któremu w żadnym razie 
nie może sprzyjać. 

Lacyklika o stosunku między Kościołem 
a państwem, 

W kołach dobrze poiniormowa- 
nych utrzymują, że Ojciec św., przy 
gotowuje encyklikę o tradycyjnej na- 
uce Kościoła w Sprawie stosunku 
Kościoła do państwa. W encyklice 
tej mają być uwzględnione w szcze- 
gólniejszy sposób różne prądy i 
partje polityczne poszczególnych kra- 
jów. 

ś lat na wyspach Sołowieckich 
przebył polski policjant. 

Do Polski przybył przed kilku 
dniami jeden z nielicznych skazańców 
politycznych, który zdołał wytrzymać 
pięcioletni pobyt na straszliwych wy- 
spach Sołowieckich. Jest to szerego- 
wiec polskiej policji, Joachim Biłas. 

Dnia 18 czerwca 1923 szeregowiec 
Biłas pełniąc służbę na pograniczu w 
powiecie nieświeskim znalazł się w 
ciemną noc po stronie sowieckiej. Po- 
sterunkowy Biłas zbłądził wśród trzę- 
sawisk i nie mogąc znaleźć wyjścia 
zaczął wołać o pomoc. Nadbiegli ukry- 
ci żołaierze sowieckiej straży granicz- 
nej, którzy aresztowali Biłasa. 

Nie pomogły wyjaśnienia, że Biłas 
znalazł się na terytorjum sowieckiem 
wskutek przypadku; został on oskar- 
żony o nielegalne przekroczenie gra- 
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ny kierunek ideowy—niema w Polsce 
wcale. Prasa codzienna jeszcze wciąż 
traktuje film jako kopciuszka, albo ja- 
ko żródło zarobku. Recenzjom nie- 
poważnym, pełnym zdawkowych fra- 
zesów o fotogeniczności nikt nie ufa, 
a jeżeli ufa to tem gorzej. Najwięcej 
pracuje nad orjentowaniem publiczno - 
Ści—reklama właścicieli kin i biur wy- 
najmu, ałe coż to, 0 ironjo, za „orien- 
towanie“! Reklama pozbawiona wszel- 
kich skrupułów kaptuje widzów, po- 
budzając często najniższe, zwierzęce 
instynkty —drastycznością swych su- 
perlatywów. Zresztą reklama chwali 
wszystko. 

Oto jak wygląda sytuacja w kraju. 
Natomiast z samej publiczności rzad- 
ko kogo stać na jakąś u motyw o- 
мапа refleksję, na jakąś myśl kry- 
tyczną. Publiczność zgaduje podług 

obrazków, podług ulubionych gwiazd 
filmowych, podług wytwórni, jednak 
jakieś ogólne kryterja oceny i war- 
tościowania mało kto ma. 

Zmieniłoby się to na lepsze, gdy- 
by produkcja nie wytwarzała, a kina 
nie wyświetlały tandety, obrazów sła- 
bych. Że jednak tak nie jest, że jed- 
nak kiczów jest wciąż pełno, to zja* 
wia się konieczność żywa i paląca— 
pisania, mówienia o filmach i kinie, 
słowem konieczność k ry t yk i. Oczy- 
wiście krytyka musi być rzeczową, 
poważną, ideową. Oto ogromne, apo- 
stolskie wprost zadanie w pierwszym 
rzędzie dla prasy, dla akcji spo!ecznej 

towarzystw i organizacyj, wogóle dla 

tych sił, które mogą dotrzeć do mas. 

Od słów do czynu: otwieramy w 

* „Słowie" od dziś—dział filmowy, trak- 

towany z większą niż dotąd powagą. 

Recenzje filmowe będą od czasu do 

czasu uzupełniane dłuższym artyku- 
łem. Parę teraz słów o metodzie, jaką 
będziemy stosowali. Na marginesie 

Tanie do sprzedania 
HUDSON (orpedo 7-nio osobowe, Model 1925 rok. 

HUDSON torpedo 7-mio osobowe, Model 1928 rok, specjalnie 

  

do robienia dużej ilości odbitek z jednego oryginału 

nicy i skazany przez GP.U. na okrut- 
ną karę zesłania na 5 lat na wyspy 
Sołowieckie. 

Biłas usiłował uciec z tego piekła, 
ale bezskutecznie. Odsiedział więc ka- 
rę i wrócił do Polski schorowany ii 
rozbity. Obecnie ofiara G.P. U. prze: 
bywa. w Nowogródku, gdzie nim za- 
opiekowali się koledzy posterunkowi. 

  

Nowe wizje Teresy Neumann. 
Przed rokiem mniej więcej głośnem 

echem w całej prasie europejskiej od- 
biły się wizje służącej niemieckiej Te- 
resy Neumann z Koennersreuth. ;Po- 
stać jej poszła później w zapomnie- 
nie, a oto teraz przypomniała się zno- 
wu opinji publicznej. 

W okresie Świąt Wielkanocnych 
nowe zadziwiające zjawiska zaobser- 
wowano u Teresy Neumann. Z po- 
czątkiem Wielkiego Tygodnia poważ- 
nie chora na grypę, leżała Teresa w 
łóżku, a w Wielki Piątek zapadła w 
stan, podobny do agonji, który trwał 
aż do Niedzieli Wielkanocnej. Tymcza- 
sem, ku zdumieniu najbliższego oto- 
czenia, wczesnym rankiem w niedzielę 
Wielkanocną obudziła się Teresa 
Neumann zupełnie zdrowa i opowie- 
działa, iż podczas agonii, trwającej 
przez dwa dni, miała kolejno najroz- 
maitsze niesłychanie wyrażne wizje, a 
na ciele jej ponownie ukazały się 
krwawe stygmaty. W Niedzielę wieczór 
Teresa Neumann czuła się tak silną, 
iż sama o własnych siłach poszła pie- 
chotą do kościoła na nabożeństwo. 

Wiadomość o ponownych wizjach 
Teresy Neumann rozeszła się szybko 
i wywarła wielkie wrażenie. Blisko 
100 osób odwiedzito wizjonerkę pod- 
czas Świąt Wielkanocnych, wśród nich 
również i burmistrz m. Monachjum, 
Schargmahl. { 

ЧО ОН МОНЕ ЕНУ PETA GTE 

CZEKOLADA ŚKIETANKOWA $ 
i MLECZNO-ORZECHOWA 

й fabryki 

A.PIA$ECKI | 
w KRĄKOWIE 

Same się reklamują. 

Żądać wszędzie. 
УЕНИ СОБОРЖНИТО СОСЧЕЛАЕЕО BRSRKAKOG КОА ЕГО 

! 
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Podania, skargi i rekursy 
i wszelkie sprawy biurowe zatatwia= 
szybko i z gwarancią za skutek tylko* 
BIURO „GWARANCJA* Zamkowa 3. 

budowany i karosowany. 

ESSEX torpedo 6-cio cylindrowy, 5-cio sobowy, Model 1925 rok. 
Przedstawicielstwo samochodów „CHEVROLET* 
„AUTO - GARAŻE* WILEŃSKA 26, TEL. 13-61 

  

W KAŹDEM BIURZE 
powinna Znajdować się najlepsza 
amerykańsk« maszyna do pisanią 

UNDERWOÓGD" э 

a także szwedzką 
maszyna do liczenia 

„ORIGINĄL-ODHNGR" 
i angielski powielacz 

„E DL L A MSA' 

   

wyświetłanych w Wilnie filmów  bę- 
dziemy rozważali ogólne zagadnienia 
kinowe, uwzględniając w nich zarów- 
no treść filmu (scenarjusz), jak i stro- 
nę artystyczną. Treść iilmu, jej ten- 
dencje, charakter działania na publicz- 
ność musimy oceniać, chwałąc, albo 
ganiąc, gdyż jak mówiłem jest to 
ważna kwestja społeczna. Stronę arty- 
styczną będziemy omawiali zawsze na 
tle ogólnych możliwości kina jako 
odrębnej sztuki. 

Naturalnie, w recenzjach naszych 
będziemy się musieli streszczać, a 
wskutek tego ponosić nam wypadnie 
odpowiedzialność za każde zdanie. 
Ale nasz sąd i poglądy niezawsze i 
niekoniecznie mają trafić odrazu do 
przekonania czytelnikom. | nie o to 
chodzi, Nawet w wypadku, gdy czy- 
telnik w czemś się z nami nie zgo- 
dzi, pożytek z recenzji będzie, bo nie 
zgadzając się, bada się głębiej i kry- 
tyczniej własne stanowisko, popiera 
się je argumentem i przykładem. 'A 
w ten sposób zjawia się reileksja, 
myśl—czyli właśnie to zjawisko, które 
u widza wywołać pragniemy. Myśle- 
nie na temat: jak patrzeć na ekran 
i czego tam Szukać. Oczywiście może 
się nawet wytworzyć czasem ciekawa 
wymiana zdań, jeśli się komuś zbierze 
na napisanie listu w związku z jakąś 
sporną kwestją. Nie mając jednak za- 
miaru stosować gromkich irazesów i 
nieprzemyślanych powiedzeń, O to sa- 
mo bardzo prosimy i czytelnika, jeśli 
zechce do nas pisać. Naogół, mamy 
nadzieję, że czytanie naszych notatek 
stanie się dla tych czytelników  „Sło- 
wa“, co interesują się kinem, taką 
samą potrzebą jak, powiedzmy, zdzie- 
ranie kartek 2 kalendarza... 

; Jeudi. 
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Ogłoszone w ostatnich zeszytach 
„Wiadomości Statystycznych'* dane, 
dotyczące wkładów i kredytów krótko- 
terminowych, pozwalają nam  rozpa- 
trzeć bliżej te zjawiska na rynku kre- 
dytu krótkoterminowego, których świa- 
dkami byliśmy w roku ubiegłym. 
„Bzień Polski* wypowiada następują- 

| <e-w związku z tem uwagi: 

. 
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Silny w latach ubiegłych dopływ 
wkładów do instytucyj kredytowych w 
połowie roku 1928 załamał się. Gdy 
zważymy, że wkłady P. K. O., wyka- 
zujące do końca roku wzrost, używane 
są tylko w minimalnym stopniu na 
akcję kredytową a» przeważnie służą na 
zakup długoterminowych walorów, wi- 
dzimy znaczne pogorszenie się od po- 
łowy r. 1928 rynku kredytu krótkoter- 
minowego. na skutek braku funduszów 
W instytucjach bankowych. 

Uderza silny rozwój wkładów oszczę 
dnościowych, oraz równy mniej więcej 
poziom sald kredytowych rachunków 
bieżących. To ostatnie zjawisko zda 
się świadczyć o braku gotówki przede- 
wszystkiem w przemyśle, jako korzy- 
stającym w pierwszym rzędzie z tych 
operacyj. 

Wzrost wkładów w P. K. O. w r. 
1928 (z 200,9 milj. zł. na 315,8 milj. 
zł.) przy równoczesnym wzroście wkła 
dów w Kasach Oszczędności i Spół- 
dzielniach (z 405 milj. zł. na 690 milj. 
zł.) świadczy, że kapitalizacja istnieje, 
omija jednak instytucje typowo kredy- 
PWODZDKOWE. 

O ile chodzi o rozkład wkładów na 
grupy instytucyj finansowych  przed- 
stawiał się on na początku i końcu r. 
1928 następująco: 

31-XII 1927 r. 31-XII 1928 r. 
w miljonach zł. 

Bank Polski 184,3 182,4 
anki państwowe 551,5 126,0 

komunalne 27,0 40,6 
=. prywatne 656,1 835,4 

Oddziały banków zagr. 79,1 79,8 

Banki państwowe nada! koncentru- 
ją znaczną część wkładów i naogół po- 
większyły nawet w r. 1928 swój udział 
w ogólnej sumie wkładów. Banki pry- 
watne zwiększyły swoje środki obro- 
towe, nie widać jednak tendencji do 
opanowania przez nie rynku  kapitali- 
stycznego. Nadal są tylko równorzę- 
dhikiem obok banków państwowych. 

„Rozwój kredytów  krótkotermino- 
wych w wymienionych instytucjach 
przedstawia się następująco: 

Stan na 31-XII 1925 r. — 1.0044 milj. zł, 
31-XII 1926 r.. — 1.3242 „ „ 
31-XII 19271. — 18402 4 2 
31-Ш 1928 r. 2.0608 „ » 
30-М1 ‚„ (22038 219 
30AX „ 225257 145 Un 
З1-ХЙ 125301 254 

Widzimy zatem, że załamanie do- 

pływu wkładów w połowie r. 1928 od- 
biło się na sumie kredytów krótkoter- 
minowych nieco później, ba dopiero w 
<zwartym kwartale. Do tego złagodze- 
nia skutków załamania się rynku kre- 
dytowego przyczyniła się niewątpliwie 

silnie rozwijana w trzecim kwartale 
akcja kredytowa Banku Polskiego. 

Udział grup i instytucyj w kredyto- 
waniu przedstawia się na początku i w 
końcu roku 1928, jak następuje: 

„31-XII 1927 r. 31-XII 1928 r. 
w miljonach zł. 

Bank Polski 497,7 731,9 
banki państwowe 399,5 483,4 

„. komunalne 18,8 339 
" „ prywatne 195,4 1.104,2 
Oddziały ban. zagr. 128,8 177,7 

O ile chodzi o kredyty, to stanawi- 
PY państwowych jest słabsze, 

operacjach wkładowych. Tłuma- 
O. prowadzi 

sko 
niż w. 
czy się to tem, że P. K. 
akcję kredytową tylko w minimalnych 
rozmiarach, a Bank Gospodarstwa 
Krajowego i Państwowy Bank Rolny 
zużywają część funduszów na zwiększe 

nie portfelu własnych walorów. 

Widoczny jest dałej wzrost dyskon- 
ta, co tłumaczy Się trudnościami zbytu 
Przemysłu, a co za tem idzie inflacją 
weksłową i przedłużaniem terminu we- 
ksli. Rachunki otwartego kredytu wzro- 

sły, lecz mniej, niż weksle. Inne formy 
kredytu odgrywają rolę podrzędną. 

Wreszcie, 0 ile chodzi 0 udział za- 

granicznego kapitału w operacjach kre- 

dytowych, zaznaczyć należy, że obok 
pfzypływu tego kapitału w formie kre- 

dytów, udzielanych przez oddziały 
banków zagranicznych, widzimy i w r. 

1928 przypływ w formie wzrostu pozy- 

cyj „banki zagraniczne”, w pasywach 
naszych banków akcyjnych. 

Przechodząc do oceny opisanych 
wyżej zjawisk należy, podnieść, że w 
roku 1928 rynek kredytowy zdradza 
objawy wyraźnego pogorszenia. Brak 

_ wewnętrznej akumułacji kapitału, brak 
znaczniejszego przypływu kredytów 

Zagranicznych; a wreszcie kierowanie 
zbyt dużej części wolnych kapitałów 
via P. K. O., Kasy Oszczędności, czę- 
skiowo i banki państwowe ku kredy- 
tom długoterminowym — inwestycyj- 
nym. Przyczyny tego stanu należy szu- 
kać i w konjunkturze gospodarczej iw 
ogólnej polityce ekonomicznej, nie- 
mniej również w samej polityce pań- 
Stwa odnośnie banków prywatnych. 
Ograniczenie stopy procentowej od 

kredytów uniemożliwia bankom pry- 
watnym płacenie takiego odsetka od 
wkładów, króryby działał atrakcyjnie 
na gromadzenie oszczędności i pozwo- 
lił je kierować na rynek, jako kredyty 
obrotowe. 

INFORMACJE. 
ODROCZENIE PŁATNOŚCI ZALICZKI 

na podatek od obrotu za I kwartał 1929 r. 

W myśl ar. 81 ustawy o państwowym 
podatku przemysłowym z dn. 15 lipca 1925 
r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 79, poz. 550) do dnia 
15 maja r. b. winna być uiszczona różnica 
pomiędzy kwotą wymierzonego podatku od 
obrotu za rok 1928 a ustawowemi zaliczka- 
mi, pržypisanemi za tenże rok. 

Biorąc na uwagę, że w maju r. b. przy- 
pada nietylko termin płatności kwot, o któ- 
rych mowa wyżej, lecz również i zaliczki na 
podatek przemysłowy od obrotu za I kwartał 
1929 r. (art. 56 ustawy), co — w związku 
z terminem płatności do dnia 1 maja r. b. 
także i połowy państwowego podatku do- 
chodowego od wykazartego w zeznaniach 
dochodu (art. 87 ustawy o państwowym po- 
datku dochodowym) — może wywołać pe- 
wne trudności płatnicze, odroczył» Minister- 
stwo Skarbu okólnikiem z dn. 22 marca 
1929 r. L. D. V. 4.243/1/29 — na zasadzie 
art. 122 ustawy o państwowym podatku 
przemysłowym — termin płatności zaliczki 
na podatek przemysłowy od obrotu za 1 
kwartał 1929 r. do dn. 15 czerwca 1929 r. 
włącznie. 

Do wyznaczonego wyżej terminu nie 
ma zastosowania 14-dniowy ułgowy termin, 
przewidziany w art. 2 ustawy z dnia 31 lip- 
ca 1924 r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 73, poz. 721). 

Niedotrzymanie powyższego terminu 
pociągnie za sobą natychmiastowe przymu- 
sowe pobranie zalegających kwot wraz z 
karami za zwłokę, licząc od ustawowego 
terminu płatności, oraz z ewentualnemi ko- 
sztami egzekucyjnemi. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (0) Straty rolnictwa z powodu nieu- 
rodzaju. 1928 r. Według opinji kół rolniczych 
Wileńszczyzny, straty rolnictwa z powodu 
nieurodzaju 1928 r. wynoszą 80 miljonów zł. 

— (0) Zastój w przemyśle wileńskim 
Z sześciu większych garbarńi w Wilnie zo- 
stały zlikwidowane 2, jedna znajduje się w 
stanie likwidacji i oczekiwana jest likwidacja 
jeszcze 2. Zastój ujawnił się również w prze- 
myśle tartacznym, gdzie blisko połowa tar- 
taków obecnie nieczynna. To samo daje się 
zauważyć w młynarstwie. 

— (0) Wzrost protestów weksiowych. 
Przeżywane przez Wiieńszczyznę przesilenie 
gospodarcze ilustrują dane o protestach we- 
kslowych w okręgu Sądu Okręgowego w 
Wilnie, które wykazują, że tak ilość prote- 
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‚ ŚRODA 

i 17 Ja Wschóc sł. g. 4 m. 28, 

1 Aticelų Za. „S 0 K. 18 m. 18 
jutro 

Bogumiła | 

Spostrzeżenia me! iczne Zakładu 
Metereologji U. S. B. 

z dmia 16 V. 1929 r 

Ciśnienie Į 
średnie w m. } 68 

Temperatura » а05 
średni ] * 

Opad za do- : 
bę m. m. | 

Wiatr 3 
przeważający Północny. 

Uwagi: rano pochm ino, wieczorem 
pogodnie. 

Minimum za dobę — 5«.. 

Maximum na dobę -1-0 © 

Tendencja barometryczna: wzrost cisnienia, 

Aye 

URZĘDOWA 

— Audjencje u p. wicewojewody. P. Wi- 
cewojewoda Kirtiklis przyjął w dniu wczoraj 
szym starostów Witkowskiego z Wilejki i 
Żórawskiego z Mołodeczna w sprawach po- 
wiatów, następnie delegację miasta Smor- 
goń, pow. oszmiańskiego w sprawach miej- 
skich. : 

— Powrót p. wojewody. Dziś rano po- 
wrócił z Warszawy i objął urzędowanie p. 
wojewoda Raczkiewicz. 

— Odprawa oficerów policji. W ponie- 
ziałek wieczorem w komendzie Policji na m. 

Wilno odbyła 'się odprawa oficerów P.P. W 
odprawie wzięli udział przedstawiciele Staro- 
stwa Grodzkiego i Magistratu. Omawiano 
Sprawy sanitarne i porządkowe miasta któ- 
re wobec zbliżającego się lata będą prowa- 
dzone ,w bardziej intensywniejszem niż w 
roku ubiegłym tempie. Odprawa trwała kil- 
ka godzin. 

MIEJSKA 
— W sprawie przestrzegania isów 

sanitarnych. Prezydent m. Wilna R sFolijew 
ski wydał wezwanie do ludności m. Wilna 
aby ścisle przestrzegała i stosowała wszyst- 
kie obowiązujące żarządzenia, wydane w za- 
kresie zdrowotności publicznej i wyglądu mia 
sta. Winni nieprzestrzegania przepisów sani- 
tarnych będą pociągani do odpowiedzialnoś- 
ci w trybie postępowania karno - admini- 
stracyjnego i karani grzywną do wysokości 
1000 zł. iub 3 miesięcy aresztu, względnie 
grzywną i aresztem łącznie. 

Jednocześnie zostało wydane przez wła- 
dze zarządzenie organom policji państwowej 
w Sprawie pełnienia wzmożonego nadzoru 
nad zachowaniem przez lud ność wymogów 
zdrowotności public funkcjonarjusze zaś 
policji zostali upoważnieni do karania za drob 
niejsze wykroczenia sanitarne w drodze do- 
rażnego postępowania nakazowego. 

'— Stemplowanie syfonów. Prezydent m. 
. Folejewski wydał rozporządzenie, aby, wła 

ściciele fabryk wód gazowych do 15 maja rb 
przedstawili swe miedziane syfony do Zakła- 
du badań żywności (Hetmańska 3) dla zba- 
dania pobiały syfonów i ich ostemplowania. 
Po oznaczonym terminie posiadacze nieostem 
plowanych syfonów będą pociąg ani do od- 
powiedzialności. 

     

  

— Opłaty meldunkowe. Zgodnie z uchwa- s 
la Rady miejskiej, zatwierdzoną przez p. wo- 
jewodę, opłata za druki przy zameldowaniu 
się i wymeldowaniu się zmniejszona została 
z 40 do 10 gr. 

=, 

JER GOSPODARCZY ZIEM WSCHODNICH 
Kredyi krótkoferminowy w r. 1928 stów, tak też ogólna suma tychże, poczyna- 

nają od lipca 1926 r. do łutego 1929 r. stale 
wzrasta, przyczem ilości protestów, która w 
lipcu 1928 r. wynosiła 7664, wzrosła w lutym 
1929 r. do 13762, czyli o 77 proc., zaś ogół- 
na suma wzrosła w tymże okresie z 1.252.598 
zł. do 2.273.404 zł. czyli o 82 proc. 

(o) Doroczne walne zebranie peł- 
nomocników T-wa Kredytowego m. Wil- 
na. Onegdaj odbyło się doroczne zgroma- 
dzenie pełnomocników Towarzystwa Kre- 
dytowego m. Wilna w obecności przedsta- 
wiciela Min. Skarbu p. Bronisława Bieluna- 
są. Zgromadzenie zagaił prezes Komitetu 
nadzorczego p. Michał Łukaszewicz. Na 
pd obrano p. Ottona 
uksa. 

Zarząd złożył sprawozdanie z działa|- 
ności Towarzystwa za rok operacyjny 1928, 
z którego wynika, że wpłaty postępują 
normalnie, fundusze T-wa stale wzrastają, 
zaś zgłoszenia o pożyczki postępują w 
ciągle zwiększającej się ilości. Funausze 
własne T-wą wynoszą ogółem zł. 228.213 
gr 68, poza nadwyżką bilansową zą rok 
1928, wynuszącą zł. 15.939 gr. 93. 

Zgromadzenie zatwierdziło sprawozda- 
nie zarządu, komitetu nadzorczego i komi- 
sji rewizyjnej i gwyraziło władzom T-wa 
uznanie zą owocną pracę. 

Z powodu dwudziestolecia pracy w 
Towarzystwie prezesa Rady nadzorczej p. 
Michała Łukaszewicza, zgromadzenie; w 
związku z zasługami jego dlą T-wa, wyra- 
ziło mu swoje uznanie. Pozatem zarząd 
T wa podał do wiadumości, że T-wo pono- 
si stratę z powodu ustupienia długoletnie- 
go starszego buchaltera p. Antoniego Illini- 
cza, który zottął powołany na dyrektora 
miejskiej Kasy Komunalnej. 

Nadwyżkę bilansową podzielono М 5ро- - 
sób następujący: do Kasy pomocy i prze- 
zorności pracowników 419 zł. 93 gr., po- 
datki 1500 zł:, na uzupełnienie inwentarza 
2000 zł., remuneracja 4320 zł, na pomoc 
uchodźcom z Rosji na ręce Związku Pola- 
ków z Kresów białoruskich 200 zł., na rę- 
ce gminy żydowskiej 200 zł., przychodni 
przeciwgruźlicznej 400 zł., sanatorjum „Tor* 
200 zł., Komitetowi budowy domu dziecka 
ziemi Wileńskiej im. Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego 500 zł, na kapitał zasobowy 
6000 zł. 

Pa zasprobowaniu planu działalności 
na rok 19.9 i uchwaleniu preliminarza od- 
były się wybory na miejsce ustępujących 
przedstawicieli władz T-wa. 

Zostali wybrani ponownie: 
1) do Komitetu nadzorczego p.p: Bro- 

nisław Krzyżanowski i Tobjasz Solc, na 
zastępców p.p. Benjamin Gudyński i Józef 
Surawicz; 2) na członka zarządu p. Albert 
Kabacznik, na zastępcę p. Bernard Sejfer; 
3) do komisji rewizyjnej Pp. Ofelija Beni- 
sławska, Jozef Gorfinkiel, Włodzimierz Ja- 
strzębski, Franciszek Kowalski i Jakób Ko- 
warski; 4) do komisji szacunkowej p. p. M. 
Cholem i P. Karaś. Na miejsce ustępują- 
cego na własne żądanie p. Dominika Mo- 
ksiewicza obrano do komisji szacunkowej 
p. Stanisława Januszewicza. Zgromadzenie 
w uznaniu zasług p. Moksiewicza wyraziło 
ubolewanie z powodu: jego ustąpienią. 

NIKA 
— Opłaty za informacje. Z dniem 20 kw 

wchodzi w życie uchwała Rady miejskiej na 
mocy S urzędy państwowe za otrzy- 
mywanie informacyj z miejskiego biura mel- 
dunkowego muszą opłacać 15 gr. od każdej 
informacji, które dotychczas były udzielane 
bezpłatnie. 

— „Bibijoteczka wilenska“. Magistrat 
wstawił do budżetu 2000 zł. na wydawnictwo 
„Bibljoteczka Wileńska”, która zawierać: bę- 
dzie szereg broszurek popularnych w Wilnie. 

— Choroby zakaźne w Wilnie, Według 
danych wydziału zdrowia Magistratu w u- 
biegłym tygodniu zachorowało w Wilnie: na 
tyfus brzuszny 16 (2 zm.) plamisty 3, ospę 
wietrzną 2, płonicę 4, błonicę 2, odrę 1, ró- 
żę, ksztusiec 5, gruźlicę 8 (1 zm) grypę 3, 
drętwicę karku 3 i jaglicę 2 osoby, razem 
49, z których 3 zmarło. 

POCZTOWA. 
— Nadawanie przesyłek pocztowych po- 

za g i urzędowemi. Jak się dowiadu- 
dujemy, w najbliższym czasie ma być wpro- 
wadzone przedłużenie urzędowania w jed- 
nym urzędzie pocztowym w Wilnie dla na- 
dawania przesyłek poleconych poza zwyk- 
łemi godzinami urzędowemi. Przy nadawaniu 
takich przesyłek będzie pobierana dodatko- 
wa opłata w wysokości 40 gr. 

UNIWERSYTECKA 
— Z uniwersytetu. W środę dnia 17 bm. 

o godzinie 13-ej w Auli Kolumnowej Uniwer 
syietu odbędą się promocje na doktora 
wszechnauk lekarskich następujących osób: 
Kaligrada Zygmunta, Wolfówny Marji, Pie- 
czula Stanisława i Kowalczuka Jerzego. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Związek Oficerów rezerwy. wzywa 

wszystkich kolegów na zebranie informacyj- 
ne w dniu 20 kwietnia o godzinie 19 w Se- 
kretarjacie związku. 

‚ — 31-зге i Naukowe Wileń- 
skiego T-wa Ginekołogicznego odbędzie się 
w czwartek dnia 18. 4. rb. w lokalu Kliniki 
Położniczo Ginekologicznej USB (Bogusław- 
ska 3). 

Porządek dzienny: 1) Pokazy chorych i 
p.zeparatów, 2) dr. Z. Tyszkówna—W spra 
wie wyboru metody operacyjnej włókniaków 
macicy. 
„ — Pol. T-wo Eugeniczne w celu zazna- 
Jomienia publiczności szerszej z zasadami eu 
geniki organizuje w sezonie wiosennym br. 
co czwartki od 6 do 7 g. odczyty popularne 
przy Poradni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 
4). Pierwszy odczyt wygłosi 25 kwietnia na 
temat „Eugenika i jej zadanie” dr. W. Móraw 
ski. 

KOMUNIKATY 
, — Najbliższa środa literacka nie odbędzie 

się w dniu dzi siejszym, lecz z powodu przy- 
jazdu do Wilna znakomitego kompozytora 
Ludomira Różyckiego z małżonką — przełożo 
na zostanie na niedzielę 21 bm. O programie 
nastąpią ogólne komunikaty. Zaznaczamy, 
„Że w zwiążku z gošciną Świetnego twórcy 
„Pana Twardowskiego przyjęcie to będzie 
miało uroczysty charakter. 
, —Zarząd Kasy Chorych m. Wilna poda- 
ie do wiadomości ubezpieczonych, że w ce- 
lu udostępnienia pomocy dentystycznej dla 
samych ubezpieczonych, wieczorowe godzi- 
ny przyjęć lakarzy dentystów (od 5 do 7.30) 
w Ambulatorjum Dentystycznem zostały za- 
rezerwowane wyłącznie dla ubezpieczonych, 

członkowie rodzin będą przyjmowani 
nach od 9 do 11.30 i od 12 do 

m iych przypadków ko- 
ychm wej pomocy denty- 

    

   

       

  

   
   

st urologiczny od dn. 10 bm. został 
е ny do lokału przy ul. W. Pohulan- 

ka 18, godziny przyjęć pozostały bez zmiany 
(od 4 do 6-ej). 
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Z ruchu strzeleckiego 
W dniu 14. 4. bm. odbyło się zebranie 

plenarnego zarządu wil. okręgu Związku 
Strzeleckiego, któremu przewodniczył prezes 
wil. okręgu Marszałek Senatu prof. Szymań- 
ski. Ze Sprawozdań, składanych przez zarząd 
i komendę okręgu oraz przedstawicieli po- 
szczególnych obwodów, biła pewność siebie 
pracy, zataczającej coraz szersze kręgi, a 
prowadzonej ze sprawnością i rozmachem. 
Na terenie Wileńszczyzny istnieje 145 oddzia 
łów Związku Strzeleckiego, liczących razem 
4063 członków, 70 świetlic strzeleckich u- 
możliwiających pracę kultur.-oświatową i nie 
tylko potrzebom Strzelca służących; każda 
świetlica strzelecka jest równocześnie ogni- 
skiem i rozsadnikiem kultury polskiej na Kre 
sach. Dostępna dla całego ogółu mieszkań- 
ców służy wszystkim życzącym swojemi bi- 
bjloteczkami. czytelniami czy aparatami radjo 
wemi. Pokażźna ilość zawodów strzeleckich 
i sportowych, w których Strzelec zajął |-sze 
lub Il-gie miejsce dodatnio świadczy o wy- 
szkoleniu i fizycznej sprawności młodzieży, 
ugrupowanej w Związku Strzeleckim. Naj- 
słabiej stosunkowo przedstawia się praca w 
obwodzie. Święciańskim, gdzie nieprzychyl- 
ne stanowisko władz administracyjnych utru- 
dnia sytuację. Te same trudności ma do zwal 
czania Wilejka, tam jednak sprawność zarzą- 
du równoważy. W wyniku sprawozdań ze- 
branie uchwaliło jednogłośnie uznanie i po- 
dziękowanie komendantowi okręgu Ludwiko 
wi Muzyczce za ofiarną i pełną poświęcenia 
pracę. 

Wśród wniosków uchwalonych wyróżnić 
należy wniosek członka zarządu inż. Miecz- 
nikowskiego o zainicjowaniu powołania do 
życia T-wa budowy domów ludowych. Za- 
rząd uchwalł zwórcić się do BBWR z proś- 
bą o taką inicjatywę. # 

Przedstawiciele wojska licznie zebrani na 
sali šwiadczyli wymownie obecnošcią swoją 
o życzliwym stosunku  Armji do Strzelca. 
Przedstawiciel DOK HI kpt. Skwarnicki w 
przemówieniu swem stwierdził, że Związek 
Strzelecki jest jedyn a na Kresach organi- 
zacją społeczną przysposobienia wojskowe- 
go, na której wojsko z ufnością i spokojem 
oprzeć się może. 

RÓŻNE 

— Do ństwa wileńskiego. Nieod- 
zownym warunkiem pomyślnego rozwoju ży- 
cia kulturalnego i gospodarczego każdego 
społeczeństwa jest posiadanie w każdej dzie- 
dzinie ludzi fachowych, do pracy w swojej 
gałęzi odpowiednio przygotowanych. Doty- 
czy to również społeczeństwa wileńskiego, 
jeśli chcemy Wilnu i Wileńszczyźnie zapew- 
nić równomierny i wszechstronny PEŁ. 

To też pragnąc zaspokoić potrzeby kra- 
ju, a jednocześnie idąc za głosem własnego 
powołania, młodzież wileńska, kończąca tu 
szkoły średnie nietylko poświęca się studjom 
filozofji, prawa, medycyny i t.d we własnym 
uniwersytecie, ale opuszcza Wilno, rozprasza 
się po innych uniwersytetach w kraju lub 
wyjeżdża za granicę po wiedzę fachową, któ- 
rej u siebie zdobyć niemoże. ф 

Ale czy to na obczyźnie, czy w grani- 
cach Rzeczypospolitej, każdy wilnianin prag- 
ni czuć w czasie prowadzenia swych studjów 
stały kontakt z ziemią rodzinną, gdyż przy- 
święca każdemu z nich ideał służenia prze- 
dewszystkiem swojemu zakątkowi, swej zie- 

mi rodzinirej. i 
W tym celu przed rokiem powstało w 

Wilnie Koło Przyjaciół Akademika Polskiego 
jako oddział Wileńskiego Komitetu Woje- 
wódzkiego Pomocy Polskiej Młodzieży Aka- 
demickiej, mając na celu specjalną pomoc 
tym akademikom, którzy z ziemi wiieńskiej 
pochodząc, zdala od niej nabywają facho- 
wej wiedzy. 

Prezydjum koła nawołuje dziś do wszyst- 
kich, a specjalnie do tych, co jako techni- 
cy, handlowcy, czy rolnicy, mają bliższą sty- 
czność z życiem gospodarczem kraju i jego 
potrzebom oraz do tych których córki i syno 
wie przebywają na uniwersytetach zdala od 

Wilna. я 
Obyż zechcieli zapisać się na członków na- 

szej organizacji lub ofiarować swą pracę. 
Prezydjum jest następujące: Przewodniczą- 
cy: p. inż. J. Glatman, wice - przew.. dyr. 
S. Białas, skarbnik p. W. Nowicki, p. I. Za- 
górski, sekretarz i członkowie: ks. Lewi- 
ki, p. H. Romer - Ochenkowska, dyr. Fedo- 
rowicz. 

Zapisy na członków (6 zł. rocznie, 3 zł. 
półrocznie) przyjmuje, skarbnik p. Nowicki 
ul. Objazdowa 4. Statut Koła jest do prztj- 
rzenia tamże. 

Zarząd Koła Przyjaciół Akademika 
. Polskiego w Wilnie. 

— Ku obchodowi 3-go Maja. Wkrótce o- 
puści tłocznię i będzie do nabycia we wszy- 
stkich księgarniach książeczka: „Zbiór de- 
klamacyj i obrazków na obchody Narodowe*, 
— pióra znanej w Wilnie działaczki na polu 
oświatowem. Dochód na ten cel. 

— Powodzi nie będzie. Wszystkie dotych 
czasowe obawy powodzi, można już dziś 
twierdzić stanowczo, przestały być aktual- 
ne. Panujące przez kilka dni ciepło wyjaś- 
niło sytuację. Lody trzymające się w okolicy 
Wilejki pow. spływają potrochę, a stan wo- 
dy w Wilnie wynosił wczoraj 362 centm. t.j. 
zdradza wyraźną tendencję zniżkową. 

TEATR I MUZYKA — 
— Teatr Polski. „Dwaj panowie B*. Dziś 

na jeden tylko wieczór wchodzą na scenę Te 
atru Polskiego „Dwaj panowie B* na czele 
ctłegoł Świetnie zgranego zespołu, który 
„Dwuch panów B* reprezentuje. Całe zaś to 
towarzystwo uda się na scenę po to, aby 
to co Marjan Hemar ujrzał, jako obraz swej 
wyobraźni i ujął w. sztukę. odtworzyć przed 
widzami, prześcigając się przed nimi humo- 
rem, werwą, talentami i dowcipem. Na afi- 
szu „Dwaj panowie B*, to rękojmia, że Teatr 
będzie przepełniony. 

— „To komentarzy nie wymaga”. Jutrzej 
sze przedstawienie rewji, na rzecz Schroni- 
ska dla sierot K. Zubowicza, rdzennie wi- 
leńskie, jakkolwiek wykonane nie przez fa- 
chowców,, tych ostatnich przewyższa rzetel- 
nem wystudjowaniem, dowcipem i lekkoś- 
cią, to też rewię tą słucha się nadwyraz mi- 
le i trzeba być z najwyższem uznaniem dla 
artystów wilnian, a żegna się ich życzeniem, 
aby naknajczęściej dawali takie wieczory. U- 
dział biorą: L. Majewska, W. Maryńska, W. 
Radwan, H. Tchorzanka, A. Kisielewicz, J. 
Konstantynówicz, Z.'Rewkowski i |. Święto- 
chowski. 

Bilety w cenie od 50 gr. do nabycia w 
kasie Teatru Polskiego 11 - 9 w. Początek 
o godz. 8.30 wiecz. 

— „Książę józef Poniatowski* ku ucz- 
czeniu 10-ej rocznicy oswobodzenia Wilna. 
„Książe Józef Poniatowski" sztuka history- 
czna Jana Adolfa Hertza grana będzie po raz 
pierwszy w piątek najbliższy, Zapowiedź jej 
wystawienia wywołała wyjątkowe zaintereso- 
wanie i pozwala przypuszczać, że na „Księ- 
ciu Józefie" nikogo ilnian brakować nie bę 
dzie; Instytucje zaś i grupy proszone są O 
wcześniejsze wykupienie biletów. 

. — Reduta na Pohulance.  „Wiamanie“. 
Dziś „Włamanłe* Adama Grzymały - Sied- 

  

   

leckiego. 
Początek o godz. 20-ej. 
Bilety wcześniej w „Orbisie”* i od godz. 

17-ej w kasie teatru. Jutro „Włamanie'”, Sa 
to ostatnie przedstawienia tej interesującej 
sztuki. 

— „Lato“, — komedja w 3 aktach T. Rit- 
"tnera. W piątek dnia 19 bm. premiera kome- 

dii Tadeusza Rittnera p.t. „Lato”. Komedia 
ta, podobnie, jak tkie sztuki Rittnera, 
łączy w sobie pierwiastek uczuciowy z humo 

  

Eksporiacja zwłok Ś. p. Arcybiskupa 
Kluczyńskiego 

W dniu wczorajszym odbyła się eksportacja zwłok Ś. p. Arcybiskupa 
Wincentego Kluczyńskiego zmarłego w 1917 roku na Krymie. 

Wagon z trumną mieszczącą zwłoki podstawiono na peron. 
Przy wagonie ustawiono wartę honorową, obok na peronie * zgrupo- 

wało się duchowieństwo z J.J. EE. ks. Arcybiskupem Jalbrzykowskim 
i Biskupem Bandurskim na czele, przedstawiciele władz, organizacyj, Spo- 
łecznych i oddziałów wojskowych. Dalej na placu przed gmachem stanęła 
kompanja honorowa. Dookoła zebrały się tłumy publiczności. 

W momencie otwarcia wagonu warta sprezentowała broń. Trumnę 
przy dźwiękach pieśni chóralnych ustawiono na katafalku zaprzężonym w 

„cztery konie. Obok katafalku kroczyła straż honorowa. 
Po uformowaniu się konduktu ruszono ul. Kolejową do Ostrej Bra- 

my gdzie odprawiono krótkie modły. 
Nad Kaplicą powiewały chorągwie żałobne przed obrazem urządzono 

draperję z emblematami biskupiemi i inicjałami Zmarłego. Kondukt posu- 
wał się ul. Wielką i Zamkową. 

Na czele pochodu postępowała kompanja honorowa dalej zakonnice, 
alumni seminarjum, duchowieństwo. Przed samą trumną kroczyli JJ. EE. 
ks. Arcybiskup Jałbrzykowski i Biskup Bandurski w otoczeniu Kapituły. 

Za katafalkiem przedstawiciele sfer urzędowych z p. starostą lszorą 
na czele, delegacje organizacyj społecznych i oddziałów wojskowych. 

Po wkroczeniu do Katedry trumnę ustawiono na bogato udekorowa- 
nym i oświetlonym katafalku. 
nieszpory żałobne. 

Po ustawieniu trumny Odprawione zostały 

Dziś o godz. 9 m. 30 odprawione zostanie w Katedrze nabożeństwo 
żałobne poczem nastąpi złożenie trumny do grobów biskupów wileńskich. 

Nabożeństwo żałobne za duszę Ś. p. Arcybiskupa 
Hryniewieckiego 

W dniu wczorajszym J. E. ks. Arcybi- 
Skup Jalbrzykowski  ooprawił w Ba- 
zylice nmabożeństwo żałobne za duszę 
zmarłego we Lwowie Arcybiskupa Hrynie- 
wieckiego. 

Na nabożeństwie tem obecny był z ra- 
mienia władz państwowych p. wicewojewo- 
da Kirtiklis w towarzystwie nacz. wydziału 
wyznań p. Narwoysz. 

  

Groźny pożar w 
Amunicja wyleciała w powietrze 

Wczoraj nad ranem placówki nasze koło Oran zostały zaałarmowane sil- 
nemi detonacjami rozlegającemi się od strony osiedla Orany litewskie. jedno- 
cześnie zauważono niezwykłe poruszenie wśród strażników litewskich i na dro 
gach prowadzących do miasteczka. Wybuchy były tak silne, że były słyszane 
na sąsiednich odcinkach. 

Okazało się, że w miasteczku z niewyjaśnionych narazie przyczyn wpo- 
bliżu koszar straży granicznej powstał groźny pożar który mimo wysiłków zło 
kalizowania ognia przeniósł się na sąsiednie budynki zajmowane przez wej- 
sko. Ogień przedostał się momentalnie na składy prowjantury i amunicyjne 
W składach tych znajdowała się większa ilość granatów ręcznych i nabojów 
które wskutek nagrazania poczęły eksplodować. Cały skład amunicyjny wy- 
leciał w powietrze. W miasteczku powstała panika. Część garnizonu dając wia 
rę że miasteczko jest bombardowane poczęło wycotywać się Śpiesznie do 
okolicznych wsi porzucając cały sprzęt. Tylko dzięki komendantowi garnizo- 
nu panikę zdołano zlokalizować i spowodować planowe gaszenie pożaru. Czy 
są straty w ludziach narazie nie wiadomo. Władze litewskie prowadzą śledz- 
two w sprawie przyczyn pożaru a jednocześnie poszukują winnych wywołania 
paniki i rozsiewania fałszywych a szkodliwych wersyj. 

W południe w miesteczku wszystko uspokoiło się. Posterunki litewskie 
również nie ujawniały jakiegokolwiek zdenerwowania. 

Strażnik lifewski przeszedł na nasze feryforium. 
+ W poniedziałek o zmroku do placówek naszych na odcinku granicznym 

Holmy—Wolmera zgłosił się strażnik litewski stacjonującego w tym rejonie 
oddziału Wiucenty Nakulis, który prosił nasze władze © zezwolenie mu pobytu 
w Polsce. 

Nakulis przeszedł do Polski razem z żoną. 
kanowanie przez oficerów. 

ź Jako powód podał stałe szy- 

Napad bandytów pod: Filipowem 
Nocy onegdajszej pód wsią Huta wpobliżu pogranicznego Filipowa na 

przejeżdżającego drogą mieszkańca wsi Szafranka gminy filipowskiej Stani- 
sława Bednarka napadło 3 osóbników, którzy grożąc zabiciem zażądali od- 
dania posiadanych pieniędzy uzyskanych przy sprzedaży wieprzy. Bednarek 
pchnął stojącego najbliżej napastnika i począł uciekać. Dojechawszy do poste- 
runku policji wszczął alarm. Dzięki szybkiemu pościgowi i zamknięciu granicy 
sprawców napadu ujęto w pobliskich łasach. Są to mieszkańcy Filipowa: Jó- 
zei Chmielewski, Franciszek Bułaczarski i Wincenty Mentel. 

Ujawnienie fałszerzy dowodów osobistych 
Władze śledcze w Wilnie wpadłv na 

trop fałszerzy dowodów osobistych. Zde- 
maskowanie fałszerzy nastąpiło na_ skutek 
aresztowania pewnego podejrzanego osobni- 
ka, którego dowód osobisty wydał się 

mocno podejrzany. Gdy dokonano eksper- 
tyzy stwierdzono ponad wszelką wątpli- 
wość, że paszport jest sfałszowany. W 
związku z tem dokonano aresztowań. Dal- 
sze śledztwo w toku. 

« . 

„Maca” do Bolszewji. 
Wobec zbliżających się świąt żydowskich „Paschy“, za pośrednictwem 

wileńskiej żydowskiej gminy wyznaniowej, wysłano do Rosji sowieckiej 1400 
paczek z „macą*. Przesyłki wysyłały rodziny mające swoich krewnych w So- 
wietach. 

rem, a wszystko to owiane jest tchnieniem 
prawdziwej i rzetelnej poezji. 
Z już są do nabycia w „Orbiste“. 
— Kompozytorski koncert Ludomira Ró- 

życkiego. Wileńskie T-wo Fiłharmoniczne u- 
rządza w niedzielę, dnia 20 bm. o godz, 17.15 
koncert kompozytorski z udziałem Ludomira 
Różyckiego, Olgi Olginy (Śpiew), prof. Ki- 
montt - Jacynowej (fortepian), prof. . К- 
łomonowa (skrzypce), kapel M. Salnickiego 
(altówka), A. Kaca (wiołonczela) i Szabsa- 
ja (skrzypce). 

W programie sonata wiolonczelowa op. 
10, kwintet fortpianowy, pieśnie i arie opero- 
we. 

Bilety do nabycia w „Orbisie* — Mic- 
kiewicza 11. 

— Reduta na Pohulance. Dziś w Czort- 
kowie komedja A. Słonimskiego p.t. „Murzyn 
Warszawski* z Stefanem Jaraczem w posta- 
ci Hertmańskiego. 

— Koncert. W sobotę dnia 20 kwietnia o 
godz. 8 w. pod dosto jnym protektoratem JE 
ks, Arcybiskupa Metropolity Wileńskiego od- 
będzie się koncert w gimnazjum im. |. Le- 
lewela na cele T-wa Chrześcijańskiego Do- 
mu Ludowego. W koncercie udział wezmą 
najwybitniejsze siły artystyczne. Szczegóły 
w afiszach i programach. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

—Kradzieże. Rozaiji Mireckiej (Subocz 6) 
skradziono bieliznę wartości 550 złotych. 

Koło Ostrej Bramy Józefowi Bieleckiemu 

(Królewska 3) wyciągnięto z kieszeni papie- 
rośnicę. Sprawca kradzieży Feliks Sienkie- 
wicz (Olimpja 10) został ujęty. | 

— Nagły zgon. W mieszkaniu Piotra Tal- 
jona (Nowogródzka 70) zmarł. nagle Karol 
Apanowicz lat 80 zamieszkujący stale w Ru- 

dziszkach. ; Ч 
— Rozprawy nożowe. Na ulicy Niemiec- 

kiej został poraniony nożem 10 letni Salomon 
Szabal (Rudnicka 10). Na ulicy zaś Zawal- 
nej awanturujący się żolnierz poranił bagne- 
tem Szymona Woronowa (Dynaburską 29). 

— Znalezienie weksli. Na ulicy Beliny 
znaleziono portfel w którym znajdowało się 
12 weksli na 1002 złote, dwa czeki na PKO 
w Warszawie Nr. 4136 i inne przedmioty, 
należące do komiwojażera Eljasza Grózlika. 

— Utarczka na granicy. Nocy onegdaj- 
szej na odcinku granicznym Filipow żołnie- 
rze KOP natknęli się na 5 przemytników któ- 
rzy usiłowali przedostać się do Polski z par- 

    

  

tią spirytusu. Na widok żołnierzy przemyt- 
nicy oddali szereg strzałów. Przemytnicy zo 
stali okrążeni.i po kilku salwach ujęci. Prze 
myt został odebrany. 

— Listy go zdradziły. Na skutek przy- 
łapania listów, pisanych z więzienia przez 
sprawcę kradzieży u adwokata Koczana 
Klemensa Janulewicza zdołano ustalić, że 
ten ostatnio dokonał kradzieży weksli na 
szkodę Józefa Piotrowicza i sfałszowawszy 
je zpieniężył. ! . 

Kto uratował chłopca w ogrodzie 
Bernardyńskim? Od p. Stanisława But- 
'kiewicza, yrzędniką Państwowego Banku 
Rolnego otrzymujemy wyjaśnienie w s 
wie uratowania tonącego chłopca co miało 
miejsce onegdaj w ogrodzie Bernardyńskim. 
Ze słów jego wynika, że on widząc wypadek, 
rzucił się do wody i przedostawszy się na 
ćrugi brzeg. wyciągnął tonącego z wodyi 
po zastosowaniu sztucznego oddechu za- 
niósł chłopca do najbliższego mieszkania. 
P. Butkiewicz powołuje się na świadków 
obecnych podczas wypadku. 

W autobusie pękł ster. W prze- 
jeżdżającym ulicą Bazyljańską autobusie 
Nr. 14429 pękł nagle drążek sterowy. Szo- 
fer Dolerzak zauważył wypadek w.czas 
autobus zatrzymał. Nikt z jadących nie 
ucierpiał. 

— Młodociany złodziej. Na gorącym 
uczynku kradzieży fotografji z kinemato- 
grafu „Eden“ zatrzymano 15 letniego Jó- 
zefa Sz. (Boliny). 

— Trup kobiety koło toru kolejowe- 
go. W niedzielę rano, koło toru kolejowe- 
go wpobliżu stacji Rudziszki znaleziono 
zwłoki mieszkanki pobliskiej wsi Zacha- 
ryszki Duże Stanisławę Pawłowską. Policja 
bada, w jakich okolicznościach nastąpiła 
śmierć Pawłowskiej. Zachodzi przypuszcze- 
nie zatrucia. 
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Z SĄDÓW. 
SUROWO UKARANE ŻONOBÓJSTWO 

W wypadku, o którym mowa, małżeń- 
stwo z niekochaną, ale zamożną kobietą za- 
warte zostało przez oskarżonego Noecha 
Gendela nie w celu zysku. Przez wzbogace- 
nie się posagiem żony, w wypadku jej Śmier- 
ci, stawał się ponętną partją — zamożnym 
narzeczonym, a takiego właśnie szukała umi- 
łowana przez niego jenta Cejkińska. Działo 
się to w Mielegianach pow. Święciańskiego. 

Po kilku latach pożycia z nieukochaną 
żoną, Gendel wykonał szatański pomysł, pod- 
szepnięty mu przez djabła chyba, a pośrednio 
przez niedostępną Jentę, szukającą bogatego 
ożenku. 

Nie ulega żadnej wątpliwości, że mor- 
derstwo popełnione było z premedytacją. 
Wskazują na to i uprzednie rozmowy z Cej- 
kińską i sam sposób dokonania zabójstwa, a 
raczej maskowania jego. Po uduszeniu żo- 
ny Gendel związał się sznurami i począł 
wołać o pomoc.Sąsiadom opowiedział o rze- 
komym napadzie, podczas którego zamordo- 
wana została jego żona. 

Śledztwo ustaliło, że był to tylko wykręt 
gdyż cały szereg okoliczności wskazywało 
wyraźnie, że Gendel był żonobójcą. Sąd, któ- 
remu przewodniczył wice-prezes  Owsianko 
skazał go na 15 lat ciężkiego więzienia bez 
zastosowania amnestji. 

Obronę oskarżonego wnosił mec. Smilg. 
Powództwo cywilne popierał mec. Czerni- 

LYRK 
* Marko bije na punkty Sikiego. 

16 ty dzień walk rozpoczął się meczem 
bokserskim wied. Marko z Siki. Po $ run- 

punkty. Marko istotnie wykazał wyższe 
wslory i raz nawet zbił Sikiego do par- 
teru. 

_, Walka Stibora z Kóhlerem została w 7 
min. przerwana, gdyż Kohler padając tak 
silnie potłukł sobie rawię, iż nie mógł da- 
lej walczyć. 

Żywe zainteresowanie, ze względu na 
piękną formę, wywołałą walka Sztekera ze 
Szczerbińskim. W 18 min. zwyciężył mistrz 
Polski. Obydwaj Polacy zebrali zasłużone 
oklaski. 

W gorącej wodzie kąpany Bawaczyk 
Wolke w decydującej walce w 32 min. po- 
konał jeszcze gorętszego Motykę. 

Dziś, w środę lokalną sensację wywo- 
łuje mecz bokserski, jednego z najgorę- 
tszych wileńskich bokserów-amatorów, któ- 
ry, ze względów osobistych, bić się będzie 
incognito w wied. Marko, pozatem walczą. 
Stibor—Garkawienko, Sztekker — Motyka i * 
decydująca Kohler Petrowicz. 

Z ostatniej chwili. 

Decydująca walka Sztekkera z chor- 

waąckim studentem Stiborem zakończyła 

się w 64-tej minucie porażką Stekkera 
Publiczność jednak nie uznała wyroku 
sędziego za sprawiedliwy i głośno do- 
magała się cofnięcia uchwały. 

 GROTEPOROGGIENIE: OZOROOOTZWECO DE PORWODCKE 

RADJO. 

Środa, dnia 17 kwietnia 1929 r. 
11.56—12.10: Transmisja z Warszawy. 

Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolo- 
giczny. 1510 — 15.35: Tr. z W-wy: Odczyt 
dlą maturzystów — „Napoleon a Polska“. 
15.35 - 16.00: Przerwa.  16.00—16.20: Od- 
czytanie programu dziennego, repertuar te- 

16.35: Komunikat Związku Młodzieży Pol- 
skiej. 1035 17.00: Audycja dla uzieci i 
młodzieży.  17.00—18.00: Audycja literac- 
ka „Kawerna Nr. 7* zradjofonizowana no- 
wela. 18.00—18.25: „Regjonalizm i poezja 
ludowa* odczyt z dz. Literatura. 18.25 — 
1855: Muzyka z płyt gramofonowych 
1855 — 19,20: Audycja  „Niespodzianka”. 
1920 — 19.45: „Pierwsze ćwierćwiecze lot- 
nictwa* odczyt. 19.42—20.,00: Odczytanie 
programu na dzień następny, komunikaty 
i sygnał czasu z Warszawy. 2200 20.15: 
Koncert kau.eralny. 21.35—22.00. Transmisja 
z Poznania. Literacki występ _ autorski. 
20.00: Transmisja z Warszawy. Komunika- 
ty: PA.T, policyjny, sportowy i inne oraz 
muzyką taneczną z „Oazy*. 
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GIEŁDA WARSZAWSKA 
16 kwietnia 1929 r. 

Dewizy i waluty: 

  

; Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,90 8,92 8,88 
Belgja 123.85, 124.16, 123,54 

Budapeszt 158,— 155,90 155,— 
Holandja 358,15 3509,05 357,25 

Londyn 43,30 43,40, 43,19, 
Howy-York 8,90 8.92 8.86 
Paryż . 34.85, 1 34.94, 34.76 

Praga 26,39, - 26.45, 26.33, 

Szwajcarja 171,68, 17211 "74.25, 

Stokholm 238,10 238,70 237,50 
Wi-ueń 125,26, 125.57, 124,95, 
Wiochy 46,75, 46,87 46.63. 

Berlin w obr. nieof. 211.46 — 

SŁOWO 

  

Kino-Teatr 

Wiieńska 38. 

Premiera! FILM ŻE ŚPIEWEM ** 
„HEnios | Całuję twoja dłoń, madame... 

Ostatnia triumfalna kreacja HARREGO LIEDTKE, który rolą swoją w tym filmie bije wszystkie dotychczaso- 
we rekordy artystyczne. Podczas seansów Od g. 6-ej p. WINCZYS - WOJCZYS wykona popularną piosenkę 
„Całuję twoją dłoń, madame...* Seansy o godz. 4 6, 8 i 10.15. 

sacja doby obecnej. Wielki przebój 
na tle najpopularniejszej piosenki 

  

Kino - Teatr 

„„ Światowid * 
ul. Mickiewicza 9. 

Oa dziś do 18-g0 b. m. włącznie wyświetlany 
_' będzie najnowszy film Foxa 

W roli głównej filmu „Świat w płomieniach* i „Igrzysko namiętności" słynny artysta WIKTOR Mc. 
oraz przepiękna LUIZA BROOKS. Sensacyjne przygody marynarza 
Wspaniałe tempo. Erotyka. Zawrotny rytm akcji! Werwa. Humor. Sensacja! 

„.A kochanek miałsto 45 | 
LAGLEN 

Casanowy w portach afrykańskich. 

  

KINO-TEATR | Dziśsl Czarujący 

{ film p. t. 

„POLDNIA“ | 
Mickiewicza 22. 

„„DZIEWECZĘA Z PUDEŁICIE2Ą* 
komedja w 10 aktach, z serji obrazów „SOWKINO* w Moskwie p|g znanej 
głównej: Primądonna teatru artystycznego STANISŁAWSKIEGO popularna z obrazu „ŻÓŁTY PASZPORT% 
czarująca gwiazda ANNA STEN. Początek seansów o godz. 3.30, ost. 10.25. + 

powieści W. TURKINA. W roli 

  

Dzisi Dawno oczekiwana premiera! Najgenjalsza i najpopułarniejsza para artystów JANET GAYNO| 
(CHARLES FARRELL, znane z filmu „Siódme Niebo* w nowem olsniewającem atcyazicie Pk Borac 

twórcy „Siódmego Nieba" + Aniół ulicy Kino „Picadilly“ «* dramat erotyczny w 12 akt. 
czaru i poetyckiego polotu. Fllm, ilustrujący dzieje nie- 

Film, pełny nastrojowego 

  

  

WIELKA 42. RA dziewcząt, zmuszonych przez fatainy los i skrajną nedzę do kupczenia swem ciałem. Film dla 
a i dla serca. 

KINO Dziś! Film, który poruszył cały świat! A A . ; 

Wanda“ Największa kreacja IVANA MOZŻUCHINA 9? D UT NT CARA 
э potężny dramat w 12 akt. W rolach głównych: KARMEN BONI i IWAN MOZŻUCHIN. Bez przechwały 

Wielka 30. 3 największy szlagier sezonu 1929 r. 
  

  

Przefarg — 
Zarząd Kasy Chorych m. Wilna ogłasza pisem-    

dach ogłoszono zwycięstwo Marko na atrów ikin i chwilka litewska. 16.20— 

  

Reiestr Handlowy 
Bo Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wiłnie wcią- 

gnięto następujące wpisy: 

9646. |. A. „God Dorski i Rachmiel Owsiowicz S-ka". Ek- 

sploatacja garbarni. Siedziba w Wilnie przy ul. Dolnej 35. Spół- 

ka istnieje od 17 stycznia 1929 roku. Wspólnicy zam. w. Wilnie: 

God Dorski przy ul. Tatarskiej 16 i Rachmiel Owsiowicz przy 

ul. Dolnej 23. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 

17 stycznia 1929 roku na czas nieokreślony. Zarząd należy do 

obydwuch wspólników. Wszelkiego rodzaju zobowiązania, u- 

mowy, weksle, upoważnienia i inne dokumenty podpisują obaj 

wspólnicy łącznie pod stemplem firmowym. Żyra na wekslach 

klijenckich ma prawo dokonać każdy ze wspólników zosobna. 

lecz tylko pod stemplem firmowym. 56 1 

9647. |. A. „Fiszer Małka* w Swirze, pow. Święciańskim, 

sklep bakalejno - galanteryjny. Firma istnieje od 1919 roku. 

Właściciel Fiszer Małka zam. tamże. 57 — VI. 

9648. I. A. „Fiszer Wuli* w Świrze, pow. Święciańskim, 

sklep mięsa. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Fiszer Wuli 
zam. tamże. 58 — VI. 

9649. 1. A. „Gabaj Pejsach* w Swirze, pow. Święciańskim 
sklep bakalejno - skórzany. Firma istnieje od 1919 roku. Wia- 

ściciel Gabaj Pejsach, zam. tamże. 59 — VI 

9650. I. A. „GALMA — Nuta - Perec Ajzenberg“ w Wilnie, 
ul. Wielka 52 - 54 sklep galanteryjny. Firma istnieje od 1904 

roku. Właściciel Ajzenberg Nuta - Perec, zam. a NAA 

9651. I. A. „Gefen Morduch* w Święcianach, Rynek 10, 

sklep spożywczo - galanteryjny. Firma istnieje od 1928 r. Wła- 

ściciel Gefen Morduch, zam. w Święcianach, ul. Szkolna 3. 
61, — VI. 

9652. I. A. „Gelgor Henoch“ w Swirze, pow. Święciańskim, 
sklep bakalejno - galanteryjny. Firma istnieje od 1925 roku. 
Właściciel Gelgor Bia zam. tamże. 62— VL 

9653. I. A. „Gilinska Golda“ w Nowo - Swiecianach, pow. 

Święciańskim, hurtowa sprzedaż piwa. Firma istnieje od 1920 

roku. Właściche! Gilińska Golda zam. tamże. 63 — VI. 

    

9654. I. A. „Gilińska Hinda'* w Święcianach, ul. Łyntupska 

12, sklep spożywczo - kolonjalny. Firma istnieje od 1915 roku. 
Właściciel Gilińska Hinda zam. tamże. 64 — VI. 

9655. I. A. „Gierszowicz Rywa* w Swirze, pow. Swięciań- 

skim, sklep bakalejno - galanteryjny. Firma istnieje od 1928 r. 

Właściciel Gierszowicz Rywa, zam. tamże. Or VE 

9656. 1. A. „Ginsburg Hirsz* w Swirze, pow. Święciańskim, 
sklep żelaza i szkła do okien. Firma istnieje od 1913 roku. Wła- 
Ścięfel Ginsburg Hirsz zam. tamże. 66 — VI. 

  

9657. I. A. „Gołdys Zysla* w Święcianach, ul. Łyntupska 
5, sklep spożywczo - bakalejny. Firma istnieje od 1920 roku. 
Właściciel Gołdys Zysla, zam. w Święcianach, ul. Strunojska 7. 

67 — VI. 

  

9658. I. A. „Gordon Mendel“ w Šwiecianach, ul. Lyntupska 
1, sklep spožywczy. Firma istnieje od 1898 roku. Wlašciciel - 
Gordon Mendel, zam. w Święcianach, ul. Łyntupska 6. 

68 — VI. 

9659. I. Ą. ..Gurwicz Hirsz* w Duksztach, pow. Święciań- 
skim, handel drożdżami. Firma istnieje od 1927 roku. Właści- 
ciel Gurwicz Hirsz, zam. tamże. 69— VI. 

9660. 1. A. „Ginsburg Eljasz - Mowsza* w Swirze, pow. 
Święciańskim, sklep kolonjalno - galanteryjny i tytoniowy. Fir- 
ma istnfeje od 1920 roku. Właściciel Ginsburg Eljasz - Mowsza, 
zam. tamże. 70 — VI. 

Dział A. w dniu 26-11 1929 roku. 
4168. II A. „Biuro ekspedycyjno-Transportowe A. Zus- 

man i A, G. Wileński S-ka'', Siedziba spółki została przeniesio- 
* na na ul. Kwaszelną 3 w Wilnie. Czas trwania spółki pięciole- 

tni t. j. do dn. 1 stycznia 1934 roku z automatycznem przedłu- 
żeniem na następne pięć lat, o ile za sześć miesięcy przed 
upływem powyższego terminu nie nastąpi notarjalne zawia- 
domienie jednego ze wspólników o chęci wystąpienia ze spółki. 
Zarząd należy do obydwuch wspólników. Wszystkie umowy, 
zobowiązania, płenipotencje i t. p. podpisują obaj wspólnicy 
łącznie pod stemplem firmowym. Korespondencję zwyczajną, 
poleconą oraz pieniężną otrzymuje każdy ze wspólników samo- 
dzielnie. į 71—VI 

45, II. B. EKSPORT — Spółka z ograniczoną odpowie- 
dzialnością”. Na likwidatorów powołano zam. w Wilnie: Elja- 
sza Brojdo — przy ul. Szopena 3, i Lejzera Kopelowicza — 
przy ul. Kwiatowej 4. Zgłoszono likwidację spółki. 72—VI 

417. 1. B. „Chaim Alperowicz, spółka z ograniczoną od- 
powiedzialnošcią“. Handel detaliczny towarami bławatnemi. 
Siedziba w Wilnie, przy ul. Trockiej 9. Spółka istnieje od 11 
lutego 1929 roku. Kapitał Zakładowy 2.000 złotych, podzielony 
na 100 udziałów po 20 złotych każdy, całkowicie wpłacony. 
Zarząd spółki stanowią zam. w Wilnie: Chaim  Alperowicz i 
Brandla Alperowiczowa — obaj przy ul. Trockiej 9, oraz Zel- 
man Kałdobski — przy ul. Oszmiańskiej 6. Wszelkiego rodza- 
ju akty, umowy, weksle, żyra wekslowe, czeki, obligi, inne 
zobowiązania i plenipotencje podpisuje Chaim Alperowicz łącz- 
nie z Zelmanem Kałdobskim lub -Brandla Alperowicza łącznie 
z. Zelmanem Kałdobskim pod stemplem firmowym, jako też 
odbiór pieniędzy, należnych spółce; korespondencję zaś po- 
cztową, wartościową, przesyłki zwykłe i polecone i przekazy 
pieniężne, oraz przesyłki kolejowe może otrzymywać i po- 
twierdzać odbiór każdy ze wspólników. Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu, zeznanego przed. 
Antonim Miksztowiczem, pełniącym obowiązki Adama Murza- 
Murzicza,, Notarjusza przy Sądzie Okręgowym w*Wilnie w dn. 
11 lutego 1929 roku za Nr. 1030 na czas Aero c 
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Dziat A w dniu 2-Il 1929 r. 
9633. I. A. „Skup zawodowy w celu odsprzedaży sierści, 

skórek i grzybów Abram i Calel Tajc — S-ka". Skup zawodowy 
sierści, skórek i grzybów w celu odsprzedaży. Siedziba w 
Święcianach, Rynek 19-c. Firma istnieje od 1927 roku. Wspól- 
nicy zam. w Święcianach, Rynek .19-c.: Abram i Calel Tajco- 
wie. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn: 6 lutego 
1929 roku na czas nieokreślony. Zarząd i prawo podpisywania 
w imieniu spółki wszelkich zobowiązań dłużnych, weksli, 
skryptów i innych dokumentów, należy do każdego ze wspól- 
ników pod stemplem firmowym. 74—VI 

ny przetarg ofertowy na rozbiórkę budynków na po- 
sesji Kasy przy ul. Nowogródzkiej 33 w Wilnie. 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 1929 
r. O godzinie 12-ej w Kasie Chorych m. Wilna przy 
ul. Magdalery 4, gabinet Zarządu. Pisemne oferty 

  

   

  
  

  

dzie do sądu honorowego. 
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» SOBOWTŪR 
Zmierzyłem u krawca kóstjum my- 

śliwski i podróżny, dodałem jeszcze 
zamówienie na kostjum do konnej jaz- 
dy. Następnie kupiłem parę trzewików 
bo obuwie Norscot ta nieco uciskało 
moje rogi. 

Po wielkiej biedzie, w jakiej żyłem 
od kilku miesięcy, możność wydawania 
pieniędzy wprawiała mnie w zachwyt. 
Miałem ochotę zakupić wszystkie wy- 
stawy, sklepy, co chwila oczy moje 
padały na jakiś przedmiot wzbudzają- 
cy gwałtowną chęć kupienia. 

Z trudnością opanowałem  chci- 

wość i pozwoliłem sobie tylko na ku- 

pienie laski z ukrytym wewnątrz szty- 

letem, Był to przedmiot wielce poży- 

teczny, a pięć funtów wydały mi się 
ceną minimalną. 

  

Czek Norscotta niepokoił mnie tro- 
chę. Zdobyłem się na odwagę i wszed 
łem do banku. Przybierając pozory 0- 
bojętności i spokoju, podszedłem do 
okienka. 

Długa kolejka stała przed okienkiem 
ale kasjer zauważył mnie i pop rosił da 
siebie. 

9. —— Dzień dobry, master Norscott, — 
przywitał mnie przychylnie. 

— Dzień dobry, — odrzektem, po- 
dając czek. — Chciałbym podjąć o- 
siem tysięcy funtów, nie wie pan, czy 
mam wystarczającą sumę w banku? 

Uśmiechnął się. 

— Sądzę: że tak, master Norscott. 
Pan pozwoli, że zajrzę do księgi. Czek 
oczywiście jest najzupełniej w porząd 
ku, ale ponieważ chodzi o sumę dosyć 

dużą, więc muszę porozumieć się z dy- 
rektorem. 

Zniknął, by za chwilę powrėcič, 0- 
znajmiając że rachunek mój wynosi 
dziewięć tysięcy, sto czterdzieście 0- 
siem funtów). 

Staruszek otworzył kasę i zaczął 
wyliczać banknoty. ' 

— Czy nie ma pan nic przeciwko 
temu, że dam panu samemi pięćiuset- 
kami?. 

— Proszę bardzo, — odrzektem u- 
przejmie, — patrząc na banknoty, któ- 
rych do wczorajszego dnia nie widzia- 
łem. . 

Gdy znalaztem się na ulicy, odet- 
chnąłem swobodnie. Uczucie, że się 
ma w kieszeni dziesięć tysięcy fun- 
tów było bardzo przyjemne. Przęd dwo 
ma dniami byłem nędzarzem,a teraz 
krezusem. Dziwne sztuki wyprawia los 

z człowiekiem! 

Rozdział VII. Wzywam Bilta na pomoc. 

Wstąpiłem do restauracji na śniada 
nie, zapijając je butelką aromatycznega 
Chablis, rozmyślałem nad sytuacją. Do 
piero trzydzieści godzin minęło od 
chwili gdy rozstałem się z Norscottem, 
a już dwa razy byłem bliski śmierci. 
Była to wielce pouczające dla mnie do- 
świadczenie. Minęło trzydzieści godzin 
a ja żyję jeszcze. W kieszeni mam dzie 
sięć tysięcy, a gra moja nie wzbudziła 
w nikim podejrzeń. Ale ten przyjemny 
obraz miał swoje ciemne strony. Prze- 
dewszystkiem nie było wątpliwości, że 
strach Norscotta nie był wynikiem net- 
wów, ani żartów. Rozmowa z Marją i 
choroba Milforda, świadczyły aż nadto 
wyraźnie o zamiarach, jakie mieli wro- 
gowie Norscotta. Najbardziej ryzyku- 
jące towarzystwo ubezpieczeń nie zde- 
cydowałoby się ubezpieczyć mnie na 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

życie na przeciąg trzech tygodni. Mar- 
ja nie była już niebezpieczną, ale myśl 
o tajemniczym Guarasie i innych dżen- 
telmenach, wzbudzała we mnie dreszcz 
mimowolnej trwogi. Co przedsięwezmą 
teraz ci ludzie by naprawić niepowo- 
dzenie pięknej pani? 

Podróż do Maurycego? Sam nie wie 
działem dlaczego poczułem odrazu taką 
niechęć do mego kuzyna. Gdyby nawet 
Norscott nie był uspo sobił mnie do 
niego nieprzychylnie, nie ufałem mu ró 
wnież, Czułem wyraźnie, że za jego U- 
przejmością pozorną kryje się niepoha- 
mowana nienawiść. Dlaczego mnie tak 
nienawidził, a raczej Norscotta, nie 
wiedziałem. 

Gdybym miał choć jedną osobę bli 
ską, której mógłbym zaufać, Cóż za nie 
źnośnem uczuciem jest samotność, gdy 
się czuje grożące niebezpieczeństwo: 

Nagle myśl genjalna rozjasniła mój 
umysł. Tak gwałtownie skoczyłem na 
krześle, że siedzący naprzeciw mnie si- 
wy pan, spojrzał ze zdumieniem, nie 
pozbawionym zgorszenia. 

Billy Logan! i 
Oczywišcie! Jakiž osi6t ze mnie, že 

wcześniej o tem nie pomyślałem. Je- 
żeli Billy nie ma jeszcze posady, bę- 
dzie niezastąpionym pomocnikiem w tej 
sprawie. Oto człowiek, któremu z zam 
kniętemi oczyma można zaufać! 

Sp iesznie zaczęłem szukać w kie- 
'szeniach adresu. O Boże! Czyżbym za- 
ginął, lub zostawił w kieszeni, starega 
ubrania, oddanego Norscottowi! 

Hurra! W notesie znalazłem skra- 
wek papieru z adresem. Z zachwytem 
patrzyłem na krzywe pismo mego przy 
jaciela. Z Billem czułem się na siłach 
zwyciężyć w walce z 12-stu Mauryca- 
mi, Guarasami i całym pułkiem bandy- 
tów i morderców. 

Kursu na które zostaną przyjęci pa- 
nie i panowie. By dać możność każ- 
demu wzięcia udziału w tak szla- 
chetnych i pięknych pracach, których 
w Polsce przemysł stwarzamy, całość 
kursu 14 dniowego po 2 godziny 
dziennie tylko 10 zł. Wpisy oraz infor- 
macje włącznie tylko do 17 b. m. 
Zaznaczam że bezwłocznie i bezpo* 
wrotnie dnia 2 maja wyjeżdżam do 
Małopolski w celu przeprowadzenia 
dalszych Kursów. Wpisy oraz infor- 
macje włącznie do 17 b. m. Lotne 
Kursa dywanów Karola Litwinowicza 

g Wilno, Wielka 56 m. 3. —08 
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Umiastowskiego (b. redaktora gazety. 
„Biał. Dzień*) do uregulowania w 

H przeciągu 3 dni rachunków z kasą |] 
m koncesji „Gra świetnie kolorowa". m 

Po nieuregulowaniu w tym ter- 
minie, sprawa rozrachunków przej- 

© 

Postanowiłem natychmiast, po ze- 
braniu na które jechałem, odwiedzić Bil 
ta, a tymczasem wysłać mu depeszę z 
zawiadomieniem o mej wizycie. 

Uszczęśliwiony wspaniałym pomy- 
słem, zapłaciłem kelnerowi i kazałem 
sprowadzić taxis. Wychodząc, przypo- 
mniałem sobie, że miałem zatelefono- 
wać do doktora. Wszedłem do budki 
telefonicznej i zdjąłem słuchawkę. 

‚ — Слу to pan doktór Raychy? — 
zapytałem w odpowiedzi na krótkie 
„Hallo“. 

— Tak, kto mówi? | 
— Tutaj Norscot. jak pan znaj- 

duje Miliorda? 
— Cieszę się, że pan zatelefonował 

Chwała Bogu, już jest lepiej. Przemyłliś 
my mu żołądek i proces zatrucia został 

zatrzymany. 
— Czy można uważać że niebezpie 

czeństwo minęło? 
— Nie mogę odpowiedzieć napew- 

no, dopóki anliza nie ustali, jaką tru- 
cizną otruto go. Mam nadzieję, że wszy 
stko będzie dobrze. Zasnął i puls ma 
normalny. Niepokoją mnie pewne móz- 
'gowe objawy. Możliwe, że jest to re- 
zultat bezsennej nocy, wyjaśnimy to 
wszystko za parę godzin. W każdym ra 
zie potrzebuje on dozoru i opieki. Ka- 
załem pielęgniarce, by zatelefonowała 
da mnie, zaraz gdy się chory obudzi. 

— Dziękuję, pan doktór uspokoił 
mnie nieco. — powiedziałem. — Na- 
jałem nowego lokaja, w zastępstwie 
Milforda, będzie mógł więc wypocząć, 
jak długo trzeba. 

Dobrzeby było wysłać go gdzieś na 
wypoczynek. Gdy dostanę wynik anali- 
zy, dam panu znać. 

— Doskonale! Dowidzenia! Zoba- 
czymy się jutro rano! 

— Do jutra więc. 
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Na tem skończyłem rozmowę. Wia 
domość o polepszeniu stanu zdrowia 
Milforda była dla mnie wielką ulgą. 
Człowiek ten podobał mi się odrazu i 
zupełnie podzielałem zaufanie, jakie 
miał dla niego Norscott. Pozatem, gdy 
by Milford umarł, sytuacja moja była- 
by bardzo nieprzyjemna. Musiałbym 
mieć do czynienia z policją. 

Dziękowałem Bogu, że mi oszczę- 
dził tych kłopotów. 

W drodze na posiedzenie, zatrzy 
miałem się przed pocztą i wysłałem de- 
peszę do Billa. Ne zebranie spóźniłem 
się cały kwadrans, jak przystało wy- 
bitnemu, szanującemu się finansiście. 
Lokaj poznał odrazu Norscotta i z u- 
.kłonami wprowadził mnie do sali 
posiedzen. Przy stole siedziato juž kil- 
kunastu bogato i elegancko ubranych 
panów. ; 

Przywitano mnie bardzo uprzejmie, 
co wpłynęło na polepszenie mego zda- 
nia © Norscotcie. 3 

Zająłem wolne miejsce przy stole. 
Sąsiad mój podsunął mi arkusz papieru 
i szeptem zaczął mi wyjaśniać o czem 
teraz się mówi i jakie decyzje już za- 
padły. 

Muszę przyznać, że moja ignoracja 
w sprawach finansowych jest tak wiel- 
ka, że mimo największych wysiłków, 
nie mogłem nic zrozumieć. Mówiono o 
jakimś „normalnym kursie* i „dodat- 
kowej emisji”. Milczałem, oczywiście, 
jak ryba i w ciągu całego zebrania 0- 
dezwałem się dwa, czy trzy razy w od- 
powiedzi na zadane mi pytanie. Ku me-* 
mu zdumieniu krótkie odpowiedzi wzbu 
dzały w obecnych zadowolenie. Zaczą- 
łem myśleć, że tach finansisty nie jest 

już tak bardzo trudny, a może miałem 
da niego już przyrodzone zdolności. 

Posiedzenie skończyło się przed szó 

dowa 32 3, dia Cz. H. B 
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stą, gdy wstaliśmy, zbliżył się do mnie 
krępy, łysy człowiek, który ogromnie 
dużo mówił podczas zebrania i zapro- * 
ponował mi wypicie po kieliszku szam- 
pana. Uprzejmie przystałem na propo- 
zycję i poszliśmy da baru. 

— Та pańskie zdrowie, master Nor 
scott, — rzekł podnosząc pieniący się 
kielich. | 

— Za pańskie zdrowie, — odrzek- 
łem kłaniając się. | 

— Nadzwyczaj udane było dzisiej 
sze zebranie, — rzekł, stawiając kie- 
lich. — doskonale poszło, Pansiord pró 
bował zawikłać sprawę z kredytowemi 
operacjami, ale pan mu tak dobrze od- 
powiedział... р 

— O w takich wypadkach trzeba 
być stanowczym i zdecydowanym, — 
oznajmiłem. 

— Naturalnie. Ma pan rację! — 
potwierdził szybko i po chwili milcze- 
nia, dodał innym tonem:: — Ale, ale, 
panie Norscott, czy nie mógłby pan po- 
informować mnie o tych żyłach złota „ 
znalezionych w Południowej Ameryce? ** 

Widocznie na twarzy mojej uka- 
zał się dziwny wyrąz, bo mój sąsiad 
dodał szybko: 

— Na miłość Boską, proszę tego 
nie uważać za brak niedyskrecji, ale 
wszędzie wspominają pańskie nazwi- * 
sko w związku z tą sprawa. Ale jeżeli 
pan uważa, że jeszcze nie czas mówić 
o tem, to rozumiem pana najzupełniej. 

_ Prócz własnego swego odkrycia, 
nie miałem pojęcia o żadnych żyłach 
złota. Widocznie na tem polegały owe 
tajemnice „Towarzystwa, o. którem 
pisał lord Sangatt? Zapaliłem pa pie- 
rosa, żeby móc obmyśleć odpowiedź. 

@ 

      
‘ ОтиКагта „Wydawnictwo Wilenskie“ Kwaszelna 23. 

 


