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W sprawie warostu radykalizmu 
Przed kilkoma dniami Gazeta War- 

szawska pisała, że upowszechnionym 

argumentem za głosowaniem na listę 
B. B. jest zaznaczenie, że radykalizm 

społeczny i gospodarczy zagraża olie- 

cnie przy nadchodzących wyborach i 

@а przeciwstawienia się radykalnemu 
blokowi Centrolewu należy poprzeć 

przy wyborach B. B. W odpowiedzi 

na to Gazeta Warszawska twierdzi, 

że do rozwoju radykalizmu przyczyniły 

się głównie rządy pomajowe i prze- 

dłużanie ich przyczyniłoby się do 

większego  zradykalizowania społe- 

czeństwa. 

Mniej twórczy i pomysłowy od fi- 

laru politycznego Gazety Warszaw- 

skiej pana Rybarskiego, pan B. K.od 

Kurjera Warszawskiego w Nr. 7 pa- 

ździernika tego pisma w artykule „Z 
powodu memorjału marsz. Daszyń- 

skiegó* twierdzi, że „rodowód wzro- 

stu nastrojów radykalnych w kraju 

sięga roku 1926. Ich dynamika jest 

widoczna, ich rytm jest przyśpieszo- 

ny. Już dwa i pół lat temu wysunęły 

one w wyborach parlamentarnych, 

które zapewniły większość stronni- 

ctwom lewicowo-centrowym i sprawi- 

ły, że marszałkiem sejmu był po raz 

pierwszy wybrany kandydat radykal- 
ny lewicy." Lewica usiłowała pasorzy- 

tniczyć na przewrocie majowym. Bo- 

£ jówki pepesowe plątały się po War- 

szawie w dniach walki majowej, po 

zakończeniu zaś. walk przywódcy 

PPS Pragiery, Libermany i t. d. wy- 

dali odezwę przeciwko „krwawemu 

Witosowi*, żądali sądu nad nim i t.d, 
Lewica socjalistyczna pragnęła prze- 

wrotu w kierunku dyktatury proletar- 

jatu. Dziś PPS występuje jako stron- 
nictwo demokratyczne, jako obrońca 
parlamentaryzmu. PPS. nie zradykali- 
zowało się. Radykalizują się u nas 
partje chłopskie. Wyzwolenie i Partja 
Chłopska usiłują przelicytować się w 

postulatach demagogicznych, eksplo- 
atując chłopską ciemnotę i chłopską 
chciwość. Piast pozbawiony poparcia 
administracji biegnie w ogonie wza- 
jemnie licytujących się demagogicz- 

„mych chłopskich stronnictw. Rzecż 
charakterystyczna, że w Polsce im 
ciemniejsze im biedniejsze są okręgi, 
tem dają więcej lewicowców. 

Kryżys ekonomiczny, upadek cen 
na produkty rolne, brak gotówki na 

kupno ziemi przy dobrowolnej parce- 
lacji czyni dla chłopa ponętnem ha- 
sło wywłaszczenia wielkiej własności 

bez odszkodowania i dania środków 

na zagospodarowanie się parcelanto» 
wi. Bezrobotni w miastach są skłon- 

ni do udziału we wszystkich , eksce- 
sach i rewolucyjnych manifestacjach. 
Nie ulega wątpliwości, że wybory w 

atmosferze kiyzysu gospodarczego 
nasuwają trudności i niebezpieczeń- 
stwa. Lecz stałą trudnością i niebez- 
pieczeństwem w krajach, nie posiada- 
jących tradycji życia politycznego i 
znacznej kultury politycznej, jest gło- 
sowanie z listy, głosowanie nieosobo- 
we. Przy głosowaniu z listy licytują 
się programy. Przy głosowaniu osobo- 
wem porównywują się kandydaci, 

- 

* + * 

Publicystyka polska bardzo lubi 

uważać za fakt, nie ulegający zaprze- 
czeniu, przymierze, konwencję militar- 

ną i przyszłą kooperację zbrojną nie- 
» miecko-rosyjską, skierowaną przeciw- 

ko Polsce. Bezsprzecznie, jest to kom- 
binacja możliwa, lecz musi ona u każ 

dego Polaka, dbałego 0 przyszłość 

swego narodu spędzać sen z powiek, 

jako katastrofa zarysowująca się w 
przyszłości, katastrofa, któraby mu- 

siała zniszczyć lub do mizernych roz- 

miarów doprowadzić nasze państwo. 

Myśl polska winna pracować nie w 

kierunku poszukiwania koalicji, rów- 
noważącej kooperację  rosyjsko-nie- 

miecką, gdyż taka koalicja, jak widzie 

liśmy, byłaby niemożliwością. Myśl 

polska polityczna winna pracować ku 

powołaniu do życia kombinacji poli- 

tycznej, odciągającej Niemcy od So- 

wietów, właściwie Niemców od Rosji. 

Ostatnie wybory niemieckie ze znacz- 

ną ilością głosów, jakie otrzymali ko- 

muniści, musi w Niemczech zrodzić 

reakcję anti-sowiecką. Rapallo nie wy- 

tworzyło kooperacji niemiecko-rosyj- 

skiej, nie dało Niemcom znacznej ko- 

rzyści ze stosunków gospodarczych z 

Rosją. Rapallo przyczyniło się tylko 

do koncesyj, jakie otrzymali Niemcy 

na terenie międzynarodowym. Zew- 

nętrzne objawy zbliżenia się z Sowie- 

tami mogą dać Niemcom nowe ulgi w 

sprawie odszkodowań. Między komu- 

nistami i hittlerowcami musi przyjść 
do antagonizmu. Zwycięstwo  hittle- 
*rowców podnieca faszyzm austrjacki i 
dążności Austrji przyłączenia się do 
Niemiec. Stresemann miał system po- 
legający na kolejności zdobyczy nie- 

mieck.: 1) zniesienie okupacji Nadrenii 
2) zwrot Zagłębia Saary, 3) korytarz, 
4) Anschluss, t. j. przyłączenie Austrji, 

5) o czem się nie mówiło — sprawa 

Alzacji i Lotaryngji. Kolejność ta była 
głęboko obmyślana. Inny bowiem po- 
rządek uniemożliwiałby realizację tych 
lub owych ogniw zamierzanych zdo- 

byczy restytucyjnych niemieckich. Po- 

litycy niemieccy, z którymi mówiłem o 
anschlusie wypowiadali często opinie, 
że anschluss zrealizowany przed uzy- 

skaniem korytarza, czyniłby to uzyska 

nie mało prawdopodobnem. Rzecz na- 

turalna, Tryjest interesowałby połud- 

niowe Niemcy wraz z Austrją daleko 
więcej niż Gdańsk, a centr ciężkości 

polityki niemieckiej przesunąłby się 

na południe. Przyłączenie Austrji do 

Niemiec wysunęłoby kwestję północ- 

nych Czech, które protestowały ze 
względu na to, że są niemieckie prze- 
ciwko przyłączeniu ich do Czech. Kon- 

stytuanta austrjacka podnosiła sprawę 

północnych Czech, lecz sprawa ta ze- 

szła z porządku dziennego ze wzglę- 

du na słabość Austrji. Austrja przyłą- 

czona do Rzeszy Niemieckiej obciąży- 

łaby ją wszystkiemi swemi procesami, 

jak sprawą Tryjestu i północnych 

Czech. Nie kooperacja polityczna z 

Włochami, lecz antagonizm  włosko- 

niemiecki musiałby wystąpić na po- 
rządek dzienny i odciążyć antagonizm 
francusko-niemiecki. Jedyną, zbawczą 

dla nas kombinacją jest Anschluss. 
Poparcie Anschlussu przez Polskę mo- 

że odprężyć antagonizm  niemiecko- 

polski i usunąć z porządku dziennego 

myśli i uczuć politycznych Niemiec 

kwestję korytarza. 
Władysław Studnicki 

PES TRIO ST TK ОНО ТОВЧСЕВ ВЕЛЕ ГАЩНСЧОБЕЖИННЕТСЧИЯ 

ŚLUB HR. JÓZEFOSTWA 
POTOCKICH 

We środę o g. 11 i pół przed po- 
łudniem w Katedrze św. Jana odbył 
się ślub Józefa i Krystyny z ks. 
Radziwiłłów hr. Potockich. 

Rzęsiście oświetlone nawy świąty- 
ni wypełnione były „do ostatniego 
miejsca. W  presbiterjum zasiadł J. 
Em, ks. Kardynał Kakowski. 

Pannę Młodą do ołtarza prowa- 
dził ojciec ks. Janusz Radziwiłł, Pana 
Młodego—matka hr. Józefowa Po- 
tocka. Slubu udzielił PP. Młodym ks. 
proboszcz infułat Ołycki. Podczas 
ceremonji pienia weselne wykonał 
chór pod kierownictwem ks. prof. No- 
wackiego. 

Po dokonaniu ceremonji zaślubin 
Rodzice i Państwo Młodzi przyjmo- 
wali życzenia. Pierwszy je złożył J. 
Eminencja ks. Kardynał, następnie w 
imieniu Pana Prezydenta Rzplitej— 
płk. Głogowski. 

Po ceremonji w Katedrze orszak 
weselny 1 zaproszeni goście udali się 
w długim szeregu samochodów do 

Pałacu ks. Radziwiłłów na Bielańską, 
gdzie odbyło się Śniadanie na 140 
KA: dla członków rodziny i przy- 
aciół. 

‚ Ul. Świętojańska i pl. Zamkowy 
przepełnione były tłumem  publicz- 
ności, przyglądającej się przejeżdża- 
jącym pojazdom. 
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Na froncie wyborczym 

ROSYJSKIE ZJEDNOCZENIE NA- 
RODOWE WSTRZYMUJE SIĘ. 

OD WYBORÓW 

Rada naczelna Ros. Zjedn. Naro- 
dowego postanowiła wstrzymać się 
od udziału w akcji wyborczej i nie 
wystawiać własnej listy, W związku 
z tem Rada wezwała wszystkich Ro- 
sjan do nie głosowania na żadne 
fisty. 

Uchwała ta spotkała się ze sprze- 
ciwem większości Rosjan, którzy zde- 
cydowali się w największem skupie- 
niu mniejszości rosyjskiej w  Pińsz- 
szczyźnie wystawić własną listę z 
= Pietuchowskim i Gejchrachem na 
czele. 

INSTRUKCJE TYMCZAS. KOM. 
LITEWSKIEGO 

Komitet Litewski w Wilnie po- 
wziął na onegdajszem swem  posie- 
dzeniu, że nie weźmie udziału w wy- 
borach. 

W związku z tem do wszystkich 
organizacyj litewskich, wchodzących 
w skład komitetu a działających na 
prowincji, wysłano pisma, w których 
zaleca się poinformowanie ludności o 
uchwale komitetu. i spowodowanie by 
ludność litewska nie brala udziału w 
głosowaniu. 

MOŻLIWOŚĆ LISTY 
LITEWSKIEJ 

Działacze litewscy którzy nie zga- 
dzają się z taktyką Tym. Kom. Litew- 
skiego i uważając, że Litwini winni 
wziąć udział w wyborach, chcą po- 
wołać do życia odrębny komitet litew- 
ski który na terenie Święciańskim 
wystawiłby własną listę. 

POPŁOCH W CENTROLEWIE 

Rozłam w stronnictwie chłopskiem 
spowodowany wystąpieniem z Cen- 
trolewu grupy b. posłów z Adamo- 
wiczem na czele i ustąpienie czoło- 
wego kandydata bloku na terenie 
święciańskim Szapiela wywołał po- 
płoch wśród pionerów opozycyjnych 
działających na naszym terenie, Na 
skutek instrukcji, wydanej przez głó- 
wny komitet bloku, wszystkie oddzia- 
ły założone przez Szapiela i Adamo- 
wicza mają być natychmiast rezwią- 
zane i obsadzone pewnemi ludźmi 
bowiem Centrolew liczy się, że rozłam 
może pociągnąć nieobliczalne skutki 
i stać się wprost katastrofą dla listy 
bloku tembardziej, że na stronę Sza- 
piela i Adamowicza przeszli wszyscy 
mężowie zaufania „Centrolewu* na 
terenie Święciańskim, pociągając za 
sobą znakomitą większość  zwolen- 
ników Str. Chł. i Wyzwolenia. 

P. ENGIEL, CZY p. KODŹ? 
W miejscowych kołach endeckich 

targi przy układaniu listy okręgowej 
miały przebieg wysoce dramatyczny. 
Były swary i kwasy, które nadługo 
pozostawia śład na spoistości organi- 
zacyjnej. Szczególnie niezadowolony 
jest prof. Komarnicki, z rą ji pominię- 

cia go na liście państwowej Stronni- 
ctwa Narodowego. Dla załagodzenia 
zaproponowano prof. Komarnickiemu 
pierwsze miejsce na liście okręgowei 
w Wilnie. Kto będzie na drugiem miej 
scu, dotychczas nie zostało ostatecz- 
nie zdecydowane, endecy wysuwają 
kandydaturę p. Kodzia, chadecy nato- 

miast domagają się miejsca dla p. En- 
glła. Podobno wobec trudności roz- 
strzygnięcia targu mandatowego na 

miejscu w Wilnie odwołano do War- 
szawy, która ostatecznie rozstrzygnie, 
kto ma kandydować na drugiem miej- 
SCu. 

P. BUNIMOWICZ KANDYDUJE 
DO SENATU 

Na liście senackiej Bloku Obrony 
Praw narodowości żydowskiej (Nr. 
17) figuruje znany w Wilnie bankier p. 
Tobjasz Bunimowicz. 

  

PAMIĘTAJ, ŻE ROK 1930 JEST 
ROKIEM CZCI DLA MOWY OJ- 

CZYSTEJ! 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa zagranicą”, na konto 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 

du 25-lecia Walki o Szkołę Polską. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. NIEŚWIEŻ — ul. 
BIENIAKQNIE —- Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesic) —- Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ni Zamkowa, — W. Włłodzimierow. 
GRO Księgarnia T-wa „Ruch*. 

] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. | 
€ — Szlep Tvtoniowy $. Zwierzyński. | 

    

    

   

  

KLECK —. Sklep „Jedność”. 
LIDA — mt. Sawalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

na stronie 2-ej i 3 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy Iro Danas 

miejsca. Terminy druku mogą 
     

  

Coś się psuje w Centrolewie 
Przywódca Piasta b. pos. Dębski wycofuje się z polityki 

WARSZAWA, 9. X. (tel. wł. Słowa). Jeden z czołowych przywódców 
Р. 5. L. Piasta b. vice-marszałek Jan Dębski oświadczył przedstawicielom 
prasy, że wycofuje się z życia politycznego i nie zamierza kandydować 
do ciał ustawodawczych. Jak mówią p. Dębski wycofuje się na skutek 
kontrewersji wynikłych pomiędzy nim a kierownikami Centrolewu. 

Spór o iokai partyjny Str. Chłopskiego 

WARSZAWA, 9. X. (tel. wł. Słowa). Występujący w imieniu Stron- 
nictwa Chłopskiego adwokat Hofmokt-Ostrowski złożył dziś skargę do 
Sądu Grodzkiego, w której domaga się eksmisji z lokalu partyjnego w War- 
szawie sekretarjatu generalnego Stronnictwa Chłopskiego, t. j. sekretarjatu 
tego odłamu partji, który opuścił Centrolew i postanowił iść do wyborów 
samodzielnie. ё 

Skarga złożona jest w imieniu dawnych przywódców Stronnictwa 
Chłopskiego z p. Waleronem i Dąbskim na czele. 

Aresztowany b. pos. Dubois przewieziony 
do Warszawy 

w CELU ODWIEDZENIA SWEJ ŻONY 

WARSZAWA. 9.10. (tel wł. Słowa). Obrońca aresztowanego i osa- 
dzonego w Brześciu b. posła z PPS. CKW. Duboisa adwokat Benkiel 
zwrócił się dziś do prokuratora Sądu Okręgowego w Warszawie z prośbą 
o udzielenie aresztowanemu pozwolenia na przyjazd do Warszawy i wi- 
dzenia się z żoną, która przeszła dzisiaj ciężką operację i stan jej zdrowia 
przedstawia się b. poważnie. 

Sędzia śledczy p. Demant uwzględnił prośbę adwokata i wydał po- 
trzebne zarządzenia, ażeby b. pos. Duboisa przewieziono do Warszawy 
pod eskortą już jutro i ażeby przebywał on w Warszawie tak długo, do- 
póki stan zdrowia jego żony nie ulegnie poprawie. 

Aresztowanie nowego komendanta U. 0. W. 
WARSZAWA, 9. X. (tel. wł. Słowa). We Lwowie aresztowany 

został nowomianowany komendant Ukraińskiej Organizacji Woj- 

skowej Roman Suszko, przysłany przez naczelnego komendanta 

U. 0. W. pik. Konowalca z Pragi Czeskiej, po aresztowaniu a na- 
stępnie zastrzeleniu podczas próby ucieczki poprzedniego komen- 

danta Hołowińskiego. k 
Suszko, przy którym znaleziono szereg dokumentów świad- 

czących iż objął już komendę U. O. W., osadzony został w wię- 
zieniu we Lwowie. A 

Poroch grecko-katolicki członkiem Ukraiń- 
: skiej Organizacji Wojskowej 
LWÓW. (Pat). Dzisiejsza prasa donosi, że wczoraj we wsi Gaje pod Lwo- 

wem aresztowano miejscowego ksłędza grecko-katolickiego Sochackiego pod 
zarzutem należenia do U. O. W. I udzielania pomocy członkom tej organizacji. 
Aresztowanego księdza odstawiono do więzienia we Lwowie. 

Bilans akcji pacyfikacyjnej 
LWÓW. (Pat). Dzienniki donoszą z Drohobycza, że w wyniku akcji 

pacylikacyjnej aresztowano ogółem w tutejszym powiecie 31 osób, które 
odstawiono do więzienia sądowego. Wszyscy pozostają pod zarzutem zdra- 
dy głównej i zaburzenia spokoju publicznego. { 

Metropolita Szeptycki u ministra Cara 
WARSZAWA. (Pat). Pan minister sprawiedliwości Car oraz p. mini- 

ster wyznań religijnych i oświecenia publicznego Czerwiński przyjęli wczo- 
raj ks. metropolitę Szeptyckiego, który zwrócił się do obu członków rządu 

"w związku z zarządzeniem p. ministra oświaty w stosunku do dwóch gim- 
nazjów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej oraz w związku z akcją or- 
ganów sprawiedliwości na tym terenie. $ 

Pan minister sprawiedliwości oświadczył ks. metropolicie, że zarzą- 
dzenia i działalność władz państwowych odbywają się na podstawie i w 
ramach obowiązujących ustaw, przy Ścisłem stosowaniu zasad postępowa- 
nia sądowego. Pan minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego, 
u którego ks. metropolita interwenjował w sprawie młodzieży z 2 zam- 
kniętych gimnazjów ukraińskich, oświadczył ks. metropolicie, że nie widzi 
podstaw do zmiany wydanych w tej sprawie zarządzeń. 

Przypuszczalne ustąpienie gabinetu 
kowieńskiego - 

BERLIN. (Pat). „Telegraphen Union" donosi z Kowna, iż dy- 
misja ministra spraw zagranicznych Zauniusa została przyjęta. 
Mówią tam również o ustąpieniu całego gabinetu. 

Litwa nie wykona zobowiązań 
TAJEMNICZE ROZMOWY PARYŻ — BERLIN — KOWNO 

Ą GENEWA. PAT. —.jak słychać, miała tu miejsce ożywioha wymiana depesz 
i rozmów telefonicznych pomiędzy sekretarjatem generalnym, Berlinem, Kownem i Pary- 
žem. Jak wiadomo, w czasie ubiegłej sesji Rady nastąpił układ pomiędzy litewskim 
ministrem spraw zagranicznych Zauniusem a niemieckim ministrem spraw zagranicznych 
Curtiusem, przyczem Curtius zgodził się nie nalegać, aby Rada rozpatrywała skargę 

© pogwałceniu praw autonomicznych Kłajpedy, a to za cenę przyjęcia przez Zauniusa 
warunków przez siebie stawianych. Jak się później okazało, rząd kowieński nie wyko- 
nał zobowiązań, powziętych przez Zauniusa w Genewie. Wobec tego rząd berliński 
odwołał się w tej sprawie do referenta Rady, którym jest norweski jej członek Hambro. 
Ten z zkolei rzeczy porozumiał się obecnie z urzędującym przewodniczącym Rady 
Zumetta i sekretarzem generalnym Ligi co do możności zastosowania interwencji u rzą- 
du kowieńskiego. Szczegóły sprawy trzymane są w ścisłej tajemnicy. 

Berlińskie echa ustąpienia Zauniusa 
BERLIN. PAT. — Ustąpienie litewskiego ministra spraw zagranicznych Zauniusa 

wywołało w opinji niemieckiej silne wrażenie. Koła polityczne nazywają Zauniusa 
ofiarą zobowiązań, przyjętych wobec Niemiec i Ligi Narodów w sprawie Kłajpedy. Mia- 
rodajne czynniki niemiecke — informuje „Deutsche Tagestzeitung" — oczekują, że dy- 
misja ministra Zauniusa nie zachwieje podwalinami całej polityki rządu litewskiego i że 
zobowiązania przyjęte w Genewie przez ministra Zauniusa zostaną spełnione. Dzien- 
niki niemieckie podkreślają, że minister Zaunius w czasie rokowań z przedstawicielami 
Niemiec pozostawał w nieustannym kontakcie z rządem kowieńskim. 

SŁONIM — Księgarni 
STGŁPCE — Księgarnia 
ST. ŚWIĘCIANY — 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska 
WARSZAWA — T-wo Ksh 

. 40. Za testem 15 groszy. Koraunikaty oraz 
gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej, Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co da 
Być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego %) groszy. 

Ratuszowa — Księgarnia jażwińskiege. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksi 
OSZMIANA — Ksi Spółdz. 
PINSK — Księgarnia Polska —- St. Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolrej. 

T-wa „Ruch“, 
Naticz. 

D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
T-wa lasy 

ul. Rynek 8 — N. Tarasiejski. 

„ Kol. „Ruch“, 
WOLKOWYSK — Kai T-wa „Ruch“. 
       

   

    

ECHA STOLICY 
AUDJENCJE 

WARSZAWA. (Pat). Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej przyjął w dniu 
9 b. m. przed południem kuratora 
wołyńskiego okręgu szkolnego p. 
Szelągowskiego, następnie— delegację 
Polskiego związku hockey'u na lodzie, 
która przybyła prosić Pana Prezyden- 
ta o przyjęcie protektoratu nad za- 
wodami hockey'owemi o mistrzostwo 
świata, które odbędą się w Krynicy. 
W południe Pan Prezydent przyjął 
prezesa Centralnego Towarzystwa Or- 
ganizacyj i Kółek rolniczych p. Ru- 
dowskiego. 

BRAT MIKADA w WARSZAWIE | 
Wizyta w Belwederze 

WARSZAWA. PAT. — Ich Cesar- 
skie Wysokości książę Takamatsu i 
księżna Kikuko złożyli wczoraj po po- 
łudniu wizytę w Belwederze p. preze- 
sowi Rady Ministrów Marszałkowi Pił- 
sudskiemu i pani Piłsudskiej. W cza- 
sie wizyty obecni byli między innymi: 
szef protokółu dyplomatycznego Ro- 
mer, poseł japoński Matsushima, 
ochmistrz dworu Ishikawa, ochmistrzy 
ni dworu pani Ohiai. 

KS. TAKAMATSU NA ZAMKU 

WARSZAWA. PAT. — Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej i pani Mościcka 
podejmowali wczoraj o godz. 20-ej 
obiadem na Zamku Królewskim ich 
Cesarskie Wysokości księcia Taka-' 
matsu i księżnę Kikuko. 

Na obiedzie między innymi byli 
obecni: prezes Rady Ministrów Mar- 
szalek Józef Piłsudski i pani Piłsud- 
ska, minister spraw zagranicznych Za- 
leski z małżonką, p. minister Beck, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych Wysocki z Mał- 
żonką, poseł japoński Matsushima, 
świta ich Cesarskich Wysokości, szef 
protokółu dyplomatycznego Romer, 
szef gabinetu, p. prezesa Rady Mini- 
strów p. min. Szaetzel, członkowie do- 
mu cywilnego i wojskowego Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Po obiedzie w sali rycerskiej od- 
był się na Zamku raut, który zgroma- 
dził kilkaset osób, między innemi człon 
ków rządu duchowieństwo z ks. kar- 
dynałem Kakowskim na czele, człon- 
ków korpusu dyplomatycznego, gene- 
ralicję i wyższych wojskowych, przed 
stawicieli świata politycznego, gospo- 
darczego, kulturalnego oraz prasy. — 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej, w to- 
warzystwie pani Mościckiej, szefa kan 
celarji cywilnej Lisiewicza, szefa ga- 
binetu wojskowego płk. Głogowskie- 
go, dyrektora protokółu dyplomatycz- 
nego p. Romera, zastępcy dyrektora 
protokółu dyplomatycznego  Rajnolda* 
Przeździeckiego oraz członków domu 
cywilnego i wojskowego, powitał Ich 
Cesarskie Wysokości księcia Taka- 
matgu i księżnę Kikuko w sali Rycer- 
skiej. Raut w miłym nastroju przeciąg- 
nął się do północy. 

  

Sytuacja w Rumunii 
BUKARESZT. PAT. — Zarząd na- 

rodowej partji chłopskiej zebrał się w 
celu dowiedzenia się o rezultatach au- 
djencji Maniu, Michalake, luniana i Mi 
ronescu u króla w celu rozważenia sy- 
tuacji, która się wytworzyła z chwilą 
powierzenia Mironescu misji utworze- | 
nia nowego gabinetu. W zebraniu wzię 
li także udział: przewodniczący orga- 
nizacyj z całego kraju. Zebrani jedno- 
myślnie stwierdzili konieczność istnie- 
nia systemu ciągłości, opartego na 
obecnej większości parlamentarnej i 
na porozumieniu pomiędzy monarchją 
i narodową partją chłopską w spra- 
wie programu i metod pracy. Powie- 
rzenie Mironescu misji utworzenia no- 
nego rządu, powitane zostało przez 
zebranych z uznaniem. Nowemu rzą- 

dowi postanowiono udzielić poparcia. 

  

Zwycięstwo Sztekkera. 

BUDAPESZT. (Pat). W championa- 
cie wałki francuskiej dla zawodowców 
Sztekker zwyciężył wczoraj zawodnika 
czechosłowackiego Spevecka. 

  

GŁÓWNIEJSZE WYGRANE W DNIU | 
DZISIEJSZYM 

WARSZAWA. PAT. — W 27 dniu ciąg- 

nienia 5 kl. 21 Polskiej Państwowej Loterji 
Klasowej główniejsze wygrane padły na 
nurnery następujące: 25 tys. — 175.997, 20 
tys. — 183.191, 15 tys. — 168.821, po 5 tys. 
— 24.893, 79.944, 113.584.     
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" Michniewski 

ECHA KRAJOWE 
LIDA 

— Demagogiczne występy ex-posła Ch. 
D. Harniewicza w Lidzie. Prawdziwym i 
rzeczywistym chrześcijaninem demokratą 
mianuje się znany ze swych demagogicz- 
nych wystąpień były poseł do Sejmu z 
chadecji p. Harniewicz, który nieprzebierając 
w środkach dąży wszelkiemi siłami do zdo- 
bycia 2-krotnie już utraconego mandatu po- 
selskiego. 

Dążenia czynników państwowych w kie- 
runku wystawienia w Okręgu Lidzkim jed- 
nej tylko Ii sty polskiej spełzają na ni- 
czem, z powodu rozbijackiej endecko — - 
chadeckiej roboty, która wystawia tutaj 
wspólną listę z p. Harniewiczem na 

czele. SA 
Już podczas wyborów do Rady  Miej- 

skiej w Lidzie p. Harniewicz odłącza się 
od Bloku Chrześcijańskiego i grupuje około 
swej osoby garstkę niepoczytalnych ludzi, 
którym swojemi dużo  obiecującemi — рго- 
jektami zatumanił głowy, by popierali jego 
osobę. Tak też przez grupę  warchołów 
nie doszło do porozumienia pomiędzy ugru- 
powaniami chrześcijańskiemi, gdyż  wszel- 

kie dążenia zmierzające do zjednoczenia 
wszystkich chrześcijan w Lidzie załamy- 

wały się przy zetknięciu z obozem p. Har- 
niewicza. W rezultacie frakcja żydowska 
zdobywa 11 mandatów, wskutek czego 
chrześcijanie, którzy mieli wszelkie dane 

do zdobycia większej ilości mandatów, zdo- 
bywają ich załedwie w liczbie 13-tu. Nic 
więc dziwnego, że przy wyborach  człon- 
ków do Magistratu frakcja żydowska mając 
tak poważną ilość głosów słusznie wysu- 
nęła swoje żądania. Bez głosów frakcji 
żydowskiej 0 przeprowadzeniu wyborów 
nie mogło być mowy, gdyż Rada bez wy- 
maganego regulaminem quorum do wybo- 
rów przystąpić nie mogła. 

Tak więc dwukrotnie zwoływane  posie- 
* dzenia spełzły na niczem, wobec częgo p. 

starosta Bogatkowski widząc, że pomiędzy 
ugrupowaniami do porozumienia nie dojdzie 
zaprosił na konferencję przedstawicieli ug- 
rupowań radzieckich oraz przedstawicieli 
poważniejszych społeczeństwa lidzkiego, 
którym przedstawił, że pragnie  zasięg- 
nąć opinji Rady i ludności miasta oraz 
doprowadzić do ewentualnego porozumienia 
się wśród ugrupowań radzieckich. 

Nawołując zebranych by dopomogli do 
wybrnięcia z ciężkiej sytuacji, p.  staro- 
sta postawił zapytanie, czy obecni uwa- 
żają za celowe zwoływanie dalszych zebrań 
Rady dla dokonania wyborów Magistratu, 
czy też dokonania nominacji burmistrza 
samego, czy też i jego zastępcy oraz jakie 
byłyby w tej kwestji życzenia obecnych? 
—Miast zbawiennej rady pomiędzy panami 
przedstawicielami zawrzało jak w garnku 
od kłótni tak, że ich trzeba było nawoły- 
wać do porządku. Szczególnie  gardłował 
znany z warcholstwa p. Harniewicz, który 
obstawał jedynie za dokonaniem  nomina- 
cji, ponieważ doskonale pamiętał o tem, 
że będzie tam potrzebna, broń w ręku przy 
prowadzeniu  rozbijackiej agitacji wybor- 
czej do Sejmu. 

Po straceniu , mandatu poselskiego wdarł 
się gwałtem do Rady Miejskiej, jedynie dla 
tego, by tutaj miast gospodarki wprowa- 
dzić zgubną dla interesów miasta politykę 
i walkę partyjną. 
Tak się też i stało — do porozumienia po- 
między * radnymi nie doszło, wobec czego 
p. starosta zmuszony był mianować bur- 
mistrza z urzędu w osobie d-ra Ordyłow- 
skiego. 

Na ten fakt nominacji czekał tylko p. 
Harniewicz. Nie pomny na to, jak to je- 
szcze w niedalekiej przeszłości postąpił ' z 
przedstawicielami chrześcijan - katolików w 
dziekanacie lidzkim, uderzył w lament, że 
straszna krzywda została wyrządzona lud- 
ności chreścijańskiej w Lidzie, albowiem 
„on* chrześcijanin i katolik, który za pobi- 
cie i obrazę kapłana katolickiego został 
przez sąd skazany na 2 tygodnie więzie- 
nia, nie został wybrany burmistrzem m. Li- 
dy. Rozszlochała się prasa opozycyjna 
(Dziennik Wileński i Głos Wileński), że 
p. starosta Bogatkowski w porozumieniu z 
Żydami mianował burmistrzem d-ra Ordy- 
łowskiego, który według zdania p. Harnie- 
wicza idzie razem z Żydami. (Nie nasz sąd 
kto lepszy chrześcijanin i katolik — czy p. 
Harniewicz, czy dr. Ordyłowski). 

Najpierw „Dziennik  Wileński* wyraża 
ogromną radość i zadowolenie z wyniku 
wyborów do Rady Miejskiej, ponieważ sa- 
nacja została pobita na łeb na szyję i otrzy- 
mała zaledwie 1 mandat wi osobie p. Mich- 
niewskiego. Pomija jednak fakt, że pan 

był pierwszym kandydatem 
na liście Zjednoczonych Chrześcijan m. Li- 
dy, którego to Komitetu prezesem nie był 
żaden sanator, lecz sam ks. kanonik Bo- 

KOLOROWY RYK 
Jakiego jesteśmy zdania o filmie 

dźwiękowym? A jeszcze ściślej — o 
filmie dźwiękowym (czyli tak  nie- 
dźwięcznie nazwanym dźwiękowcu) i 
o filmie mówionym. Bo w pierwszym 
mamy tylko wstawki śpiewane i gra- 
ne, w drugim zaś całe mówione dialo 
gi i nawet mówione sceny zbiorowe. 
Oczywiście, zdania będą podzielone. 
Ale ciekawą rzeczą będzie posłuchać, 
co mówią o nim aktorzy filmowi. Na- 
przykład, jeden z najwybitniejszych— 
Iwan Mozżuchin. Ten wielki artysta 
skarży się: 

— Muszę grać w filmach dźwięko- 
wych, bo tylko takie realizuje się obe- 
cnie. Uważam jednak, że dźwiękowość 
filmu spacza jego ideę. Nie ma on wte 
dy swojego oblicza. Ludzie chodzą na 
takie filmy, bo to ich bawi. Jest dla 
nich niezwykłością, że aktor otwiera 
usta, i słychać jego mowę. Nie dziwię 
się Chaplinowi, że nie chce grać w 
filmach mówionych. Film mówiony bo- 
wiem nie da nigdy tej prawdziwości, 
jaką dawał nam film niemy. Kino nie- 
me jest sztuką czystą. Przez mowę, 
którą doń dodano, pomieszano je z te- 
atrem, poplątano wszystko razem. W 

teatrze i w kinie oddajemy nasze prze- 
życia zapomocą „aparatów: w teatrze 

przez głos, w kinie przez oczy i twarz. 

Dzieje się to dlatego, że w teatrze 
często nie widzi się dobrze aktora, 
więc go się słucha. Widz wczuwa się 

w modulację głosu aktora, dzięki gło- 

sowi przeżywa z aktorem jego trage- 
dje i radość. W kinie natomiast twarz 
i oczy są zwierciadłem przeżyć. Film 

  

mówiony pomieszał to wszystko i prze przeraźliwym gwizdem, że panom na to, co jak słusznie stwierdza Mozżu- 

jaruniec i że sam p. Harniewicz stał się 
przezto odszczepieńcem od Błoku czysto 
chrześcijańskiego. Niezmierne zaś zwy- 
cięstwo odniosła lista Ch. D. z p. Harnie- 
wiczem na czele, zdobywając aż 6 manda- 
tów, która to grupa stanowi obecnie główną 

oś, około której „toczy się cała praca Ra- 
dy“. 

Jest to wierutne kłamstwo, na jakie 
zdobyć się mógł jedynie p Harniewicz, gdyż 
jest to jedyne ugrupowanie, które mieści w 
sobie ludzi nieudolnych o bardzo,  bardze 
płytkich pojęciach, by mogli przystąpić do 
jakiejkolwiek pracy w samorządzie  miej- 
skim. Pierwsze miejsce wśród list chrze- 
ścijańskich zajmowało nie ugrupowanie p. 
Harniewicza, lecz ugrupowanie p.  Berg- 
mana, które zgromadziło w sobie ludzi 
pod każdym względem inteligentnych i do- 
skonale z gospodarką miejską obznajmio- 
nych. Takie kłamstwa wprowadzające ca- 
łe społeczeństwo w błąd wypisywać może 
tylko prasa opozycyjna, której dzielnym kol 
porterem jest właśnie „ten* okrzyczany p. 
Harniewicz. Każde posiedzenie Rady Miej- 
skiej, jakie dotychczas się odbywało ''- 
w Lidzie prowadzone było rozbijackiemi 
występami p. Harniewicza i jego wiernych 
popleczników, którym faktycznie brak 
zdrowego rozsądku, a którzy już niejedno- 
krotnie, podczas zgłaszania swych  płyt- 
kich wniosków, wywoływali pobłażliwy 
uśmiech na ustach reszty radnych i licznie 
zgromadzonych osób postronnych. 4 

To właśnie otoczenie Harniewiczowskie, 
noszące miano Chadecji odgraża się po- 
pierać swe argumenty pałkami — iście po 
bolszewicku. Tacy więc ludzie mają sta- 
nowić oś, wokoło której ma toczyć się 
praca nad poprawieniem stosunków gospo- 
darczych naszego miasta, pogrążonego w 
bagnie długów przez poprzednią gospo- 
darkę. Ci sami ludzie pragną ująć ster 

+. Rządu naszego w swoje ręce by za- 
nurzyć znowu w bagnie gospodarkę ca- 
łego karju. Kiepską drogę obrał p. Harnie- 
wicz, wprowadzając ze swoją bojówką do 
Rady Miejskiej walkę partyjną, 
garstką ludzi upośledzonych i zaślepionych, 
którzy dotychczas nie mogli 
tańskiej roboty słynnego demagoga. On zaś 
przy ich pomocy toruje sobie brogę do wal- 
ki wyborczej uganiając się za mandatem po- 

selskim. Augustynowicz 

Wrażenia moje z wycieczki 
Wycieczka szkoły rolniczej w Bukisz- 

kach miała charakter więcej krajoznawczy, 
gdyż nie przyszła do skutku w czasie prze- 
gdyż nie przyszła do skutku w czasie prze- 
widywanym, t. į. w początku lipca nato- 
miast 2 sierpnia, a w Polsce środkowej 
było już po żniwach, więc nie oglądaliśmy 
zbóż rosnących na polu. 
Kierunek wycieczki był następujący: War- 

szawa, Płock, Toruń, Gniezno, Poznań, 
Kutno jego okolice i droga powrotna przez 
Warszawę do Wilna. į 

Zwiedzając Warszawę widzieliśmy du- 
żo bardzo ciekawych rzeczy, a szczególnie 
zabytki w muzeach Zamku i Łazienkach. 

Jeszcze zasługują na uwagę  warszaw- 
skie ogrody miejskie i gospodarstwo hodo- 
włane bardzo wysoko postawione. Z War- 
szawy do Torunia jechaliśmy Wisłą na stat- 
ku, a po drodze zwiedziliśmy  Piockį 
jego zabytki i zakłady ogrodnicze p. Nowic 
kiego. Przy zwiedzaniu zakładów ogrodni- 
czych p. Nowicki okazał bardzo wielką 
uprzejmość, a nawet dał do naszej dyspo- 
zyńcji auto, więc z tego powodu  mieliś- 
my możność zwiedzić, krótko bawiąc w 
Płocku męską szkołę rolniczą w Niegło- 
cach i żeńską w  Trzepowie. Za okazaną 
Nowickiego jesteśmy wdzięczni i serdecz- 
nam uprzejmość i gościnność ze strony p. 
nie dziękujemy. 
dzo przyjemną i każdy zobaczył królowę 
rzek polskich, która jak na króllową wyglą- 

Podróż po Wiśle na statku była bar- 
da wspaniale, niestety nie jest wszędzie ure 
gulowaną, więc żegluga nie może być taką 
jaka rozwinęła się przez | uregulowanie, 
bo teraz poniekąd jest utrudnioną. 

Jak wiadomo: brak jest w Polsce koni 
rasowych, więc mamy w Gnieźnie państwo 
wą stadninę ogierów przeznaczoną na roz- 
powszechnianie rasowych koni. 

Poznańskie i największe tam miasto Po 
znań, jest wzorem dla inych dzielnic Polski 
pod względem kultury rolnej i spółdzielczoś- 
ci, a więc przez wzięcie w swoje ręce 
wszystkich dziedzin handlu, przez co zostali 
wyparci prawie wszyscy żydzi. W. Poznaniu 
oglądaliśmy wystawę komunikacji i turysty- 
ki międzynarodowej, a zatem widzieliśmy 
eksponaty polskie z tych dziedzin. 

Kutno słynie w Polsce z wyrobu narzędzi 
rolniczych fabryki „Kraj”, którą oglądaliśmy. 

kazał nam zapomocą maszyn. Jednak 
najlepszy nawet gramofon jest zawsze 
gramofonem. W teatrze jest dobre 
przedstawienie, w filmie mówionym 
nigdy ono nie będzie lepsze, zawsze 
będzie gorsze. Przedewszystkiem zmie 
nia się zupełnie głos, ów najważniej- 
szy środek interpretacji teatralnej, 

Wydaje się, że ta sceptyczna 
opinja Mozżuchina jest słuszna. Tem 
bardziej, że Mozżuchin sam był kie- 
dyś aktorem teatralnym , potem został 
filmowym, i w obydwu tych dziedzi- 
nach jest równie wielki. 

Trudno oczywiście wyrokować, ja- 
ka przyszłość czeka film mówiony, ja- 
kiemi drogami on pójdzie. Można mó- 
wić tylko o obecnym jego stanie. A 
jakim ten stan jest, najlepiej sądzić z 
filmu „Pieśniarz gór” czyli „Pieśń 0- 
pryszka”, wyświetlanego właśnie w 
Hollywood. | 

Wszystkie ujemne uwagi Mozżuchi 
na można do tego filmu zastosować. 
Będą pasowały znakomicie. A do tego 
dodać jeszcze jedną wadę: kolor. Ra- 

cję ma Mozżuchin, twierdząc, że lu- 
dzie chodzą na takie filmy. Nietylko 
chodzą, ale tłoczą się, rozsadzając mu 
ry kina. Braknie miejsc. Uprzejma i 
dbała o swych gości dyrekcja dosta- 
wia i dostawia krzesła bez liczby i ra- 
chunku, zapełnia niemi wszystkie przej 
Ścia, sadza swych gości na kolanach 
innych, na poręczach, na sznurach, od- 
gradzających miejsca, stłacza w 
drzwiach, a uczynni bileterzy w po- 
trzebiė podsuwają nawet swe bary. 
Sala ryczy jak jeden wielki giganto- 
fon, a jej ryk wtóruje wrzaskliwej ka- 
kakofonji grzmiącej z ekranu i czyni się 
ogromny kosmiczny jazz. Na ekranie 
rozgrywa się burza. Wicher wyje z tak 

dowodząc ; 

przejrzeć sza- . 

SŁO w O 

żałobny obchód w Kownie 
Z Kowna donoszą, że odbył się tam uroczysty obchód żałobny 10-tej 

rocznicy utraty Wilna. Mimo ścisłego przytrzymywania się programu obcho- 
du, nie wypadł on tak imponująco, jak było projektowane. Na uroczystości 
przybyła znikoma ilość osób. Cała uroczystość wypadła nader blado. — We- 
dług ogólnie panującej opinji, ostatnie wypadki na terenie genewskim i za- 
targ z Niemcami, dymisja ministra Zauniusa — to były przyczyny, które 
odwracają uwagę opinii litewskiej w innym kierunku. Na pograniczu polsko- 
litewskiemi odbyły się drobne obchory lokalne, z udziałem litewskiej straży 
granicznej oraz szaulisów. 

Walka wyborcza w: Kłajpedzie 
KOWNO. PAT. — W dniu 10 b. m. odbędą się wybory do sejmu kłajpedzkiego. 

W przededniu wyborów prowadzona jest zacięta walka pomiędzy niemieckiem stronni- 
ctwem narodowem z jednej strony i niemiecko-litewską partją gospodarczą z drugiej, 
w skład której wchodzą działacze ze sier gospqdarczych, oraz narodowcy litewscy. Od 
wyników tych wyborów w znacznej mierzę będzie uzależniona dalsza polityka rządu na 
terenie kłajpedzkim. 

Po zgonie gen. Radzinsza 
KONDOLENCJE POLSKI 

RYGA. (Pat). W godzinach południowych attache 
złożył ministrowi podpułkownik dypl. Kara 

głównodowodzącemu gen. Penikisowi 

wojskowy polski 
wojny gen. Wacietisowi, 

i szefowi sztabu gen. Kalejsowi wy- 
razy współczucia z powodu zgonu gen. Radzinsza. 

Rewolucja w Brazylii 
NOWY YORK. (Pat). Z frontu brazylijskiego donoszą, że 4 samoloty woj- 

skowe, wysłane w celu zbombardowania miasta Bello Horisonte, przyłączyły 
się do powstańców. Również w Natalu przeszło na stronę powstańców 6 sa- 
molotów wojskowych. Donoszą z Para, że policja i marynarka, znajdująca się 
po stronie rządu związkowego, weszły w kontakt ze zrewoltowanemi oddzia- 
łami wojska w Para i zaczęły je ostrzeliwać. 

NOWY YORK. PAT. — Według doniesień z Rio de Janeiro, wojska związkowe 

"stanu Santa Catharina rozpoczęły ofenzywę. Gen. Costa powiadomił 

Paulo, że 2.500 kawalerzystów, zgrupowanych w pięciu pułkach kawałlerji, 

władze w Sao 

maszeruje 

naprzód. Z Porto Allegre donoszą, że według przyjętej tam radjodepeszy, wojska pow- 

stańcze opanowały węzeł kolejowy Lorena, przerywając w ten sposób kontakt z wojska- 

mi związkowemi stanu Rio de janeiro i Sao-Paulo. 

  

' Powódź w 
BERLIN. PAT. — Z powodu obiitych opadów w osta 

ki w całych Niemczech znacznie wezbrały, szczególnie w 
dosięgał takich rozmiarów, iż cały szereg pól i łąk stangł po 

Niemczech 

  

   
czasach wszystkie rze- 

u Saary, gdzie przybór 
wodą, a w niektórych 

  

miasteczkach załane są całe ulice i partery domów. Żegluga na Renie została wstrzyma- 
na. Huta żelazna w Neuenkirchener znalazła się cała pod woda. W kilku szkołach mu- 
siano przerwać naukę. Do walki z katastrofą powodzi stanęły wszystkie straże ognio- 
we. Przybór rzek w Essen pociągnął za sobą już jedną oliarę, a mianowicie zginął syn 
burmistrza w Bernheim, podczas próby otwarcia sluzy, dla odprowadzenia gromadzącej 
się wody. 

A 000 

Drugi balon zabłądził do Sowietów 
LOTNICY INTERNOWANI W MIŃSKU 

WARSZAWA. (Pat). Balon kulisty „Poznań”, który wystartował w nie- 
dzielę 5 b. m. z totniska cywlinego w Warszawie do zawodów o puhar imie- 

nia pułkownika Wańkowicza, wylądował na terytorjum sowiezkiem w pobliżu 
Słucka. Obecnie załoga balonu znajduje się w Mińsku. 

Nieszczęśliwy wypadek we Lwowie 
LWÓW. PAT. — 9 b. m. rano w piaskowni, przy ul. Paulinów w czasie ładowa- 

nia piasku na tury wydarzył się nieszczęśliwy wypadek. Mianowicie, wywróciła się drew 
niana ściana, podtrzymująca górę piaskową. Obsuwające się 
stojących u podnóża góry trzech robotników i dwie tfurmanki dwukonne. 

zwały piaski zasypaly 
Zawezwana 

straż pożarna i pogotowie ratunkowe wszczęły energiczną akcją ratunkową. Po kilko- 
godzinnej pracy odkopano dwóch robotników. Jeden z nich już nie żył, drugi odniósł 
ciężkie obrażenia. Poszukiwania trzeciego zasypanego trwają nadal. W akcji ratunko- 
wej biorą również udział żołnierze 40 p. p., którzy w krytycznej chwili ćwiczyli się na 
poblisiiich wzgórzach. 

Jest tam zorganizowane Okręgowe Towa- 
rzystwo Kółek Rolniczych, które oglądaliśmy 
trwałości pracy doszło do pożądanych rezul- 
tatów, szczycąc się teraz swojemi spółdziel- 
niami i m łynem urządzonym według najno 
wszej techniki. Okoliczne gospodarstwa Koła 
Kutna urządzone i prowadzone są wzorowo, 
a zawdzięczają to wspólnej pracy zrzeszo- 
nychgospodarzy w kółkach rolniczych. Wy- 
cieczka nasza w Okręgowem  Towarzyst- 
wie Kółek Rolniczych została przyjęta bar- 
dzo serdecznie przez jego członków a szcze 
gólnie p. Władysław Kazimierski okazał nam 
dużo gościnności i przyjaźni. Zachęcali nas do 
pracy nad podniesieniem rolnictwa,, tak ni- 

sali zlatują z głów kapelusze. Pioru- 
ny zaczynają walić, i jakieś nerwowe 
panie żegnają się z przejęciem. Hura- 
gan szaleje. Rozlega się czyjś histery- 
czny głos: 

— Zamknąć drzwi! Przeciąg! 
A tymczasem spada dzwoniąc i 

bębniąc ulewny deszcz, bryzgi lecą na 
publiczność, i panie w popłochu ot- 
wierają parasolki. Jednak nad tym stra 
szliwym zamętem w naturze góruje 
rozdzierający głos pieśni opryszka, od 
którego trzęsą się płótna ekranu. On— 
wolny syn gór — on musi przekrzy- 
czeć burze! Dopomaga mu w tem zna 
komicie cała pozostająca w jego roz- 
porządzeniu technika kinowa, która po 
tęguje i „wzmacnia* jego ludzki głos 
do „rozmiarów ryku wszystkich  gór- 
skich zwierząt. Odpowiada mu nie 
mniej potężnie brzmiącym głosem słod 
ka, jasna, subtelna blondynka, jego u- 
kochana księżniczka Wiera. jej głos 
wychodzi już nie z beczki, ale z jakiejś 
przepaścistej piwnicy, odbijając się o 
jej kamienne sklepienia  tysiącznemi 
odgłosami grzmotów. 

I tu ma także rację Iwan Mozżu- 
chin, wyrażając się delikatnie, że w 
filmie mówionym zmienia się zupełnie 
głos. 

Następstwem tego jest to, że widz 
chcąc niechcąc musi skupić całą swoją 
uwagę na ustach aktorów: hipnotyzują 
go te straszliwe czeluście ust, czarne, 
bezdenne, otwierające się coraz sze- 
rzej, powiększane na całą niemal prze- 
strzeń ekranu, pragnące  pochłonąć 
przerażoną widownię. A mimika, gra 
oczu i wyraz twarzy — odchodzą na 
plan dalszy, są zagłuszone, przytłoczo 
ne przez nieustający hałas wszystkich 
możliwych dźwięków. Słowem, ginie 

sko stojącego przeważnie po wsiach. Więc 
za okazaną nam gościnność i usługę p. Wła 

Ś. P. BOLESŁAW DUNIN-MARCINKIEWICZ 
Dnia 10 października 1926 r. podczas or- 

kanu na morzu Północnem zginął tragicznie 
pierwszy oficer s/s „Wisla“ — należącego 
do Polskiego T-wa Żeglugi „Sarmatja* — 
porńtcznik Bolesław Dunin - Marcinkiewicz. 

W chwili gdy uszkodzony ster przestał 
działać i statek stał się igraszką fal, podjął 

  

się naprawy' steru. Czyn ten przypłacił ży- 
ciem. Fale strąciły go z pokładu. Stało się 
to o godz. I w nocy. Statek nad ranem о- 
siadł na mieliźnie, skąd po pewnym czasie 
został sciągnięty i przyhołowany do Amster- 
damu. 

Reszta załogi, przebywająca pod pokła- 
dem ocalała. i 

Bolesław Dunin - Marcinkiewicz uro- 
dził się w roku 1896 w Mińsku Lit. i tam 
spędził młodzieńcze-swe lata. Jeszcze przed 
wybuchem wojny Światowej należał do za- 
konspirowanych kół polskiej młodzieży kre- 
sowej, biorąc czynny udział w ruchu nie- 
podległościowym. 

RSE 

  

Wspomnienia moje o Bolesławie Dunin - 
Marcinkiewiczu, sięgają czasu dzieciństwa. 
Był moim kolegą szkolnym. Ze wszystkich 
najwięcej go lubiałem i wyróżniałem. Mie- 
liśmy jednakowe upodobania. Szczególnie 
zajmowała nas literatura podróżnicza. Wielo 
tomowe dzieła ]. Verne“a, Karola May, Co- 
opera, Kiplinga a szczególnie Londona — 
wprost pochłanialiśmy. 

iRazu pewnego, gdy pod wrażeniem świe 
żo przeczytanej powieści zamyśliliśmy się o 
przyszłości:i spojrzenia naszych oczu skie- 
rowały się wdal, poza mury szkolne — Bo- 
lek zapowiedział że stanowczo zostanie ma- 
rynarzem. 

I został nim. W kilka lat później ukoń- 
czył Szkołę Marynarki Handlowej w Rosto- 
wie nad Donem. Od roku 1920 służył w Ma- 
rynarce Polskiej, początkowo wojennej a 
później handlowej. 

(Uważam go za jednego z pionierów mary 

  

"narki handlowej w niepodległej Polsce. 
Jako |I-szy oficer służył na jedynym wó 

wczas statku handlowym „Wisła' — należą 
cym do T-wa Żeglugi „Sarmatja”. 

Mały to był statek. Zaledwie 830 tonn ła- 
downości. Służba była niezmiernie ciężką i 
żle płatną. W lecie roku 1926 Ho lendrzy 
zaproponowali mu wielce korzystne stano- 
wisko na dużym parowcu kursującym mię- 
dzy portami Archipelagu Malajskiego. | 

Nie zgodził się. Wolał pozostać na ma- 
łym parowcu ale polskim. Czekał aż będzie- 
my mieli większe statki. Korespondowaliś- 
my ze sobą bez przerwy. W tem dłuższy 
czas przestałem otrzymywać listy. Zaniepo- 
kojony milczeniem napisałem do niego, list 
zaczynając od słów: „Kochany Bolku! Czy 
Ty żyjesz jeszcze, czy może gdzieś u ska- 
listych, północnych brzegów, sęp morski 
dziobie Ci oko?.... 

Odpowiedż nadeszła... ale od żony. „Przy 
puszczenia Pana, niestęty, są trafne. Mąż 
mój nie żyje. Zginął podczas orkanu, koło 
brzegów Holandji.* 

ж о** 

Z szeregów ludzi pracujących dla pol- 
skiego morza ubyl ieden z cennych praco- 
wników. Dziś mamy duże statki polskie i 
służba jest lżejszą i lepiej płatną. Niestety, 
Jego niema. Zginął w kwiecie wieku, bu- 
dząc szczery i powszechny żał wśród wszy 
stkich, którzy go znali. 

Michał Maksymowicz. 

  

  

Pokład „Wisły”. Zniszcze nia, dokonane przez fale 
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21-a LOTERJA PANSTWOWA 

5-ta klasa 26-ty dzień ciągnienia. 
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dysławowi Kazimierskiemu składamy należ-191307 
ne podziękowanie i życzymy serdeczne po- 
wodzenie i szczęścia w dalszej tak zaszczyt 
nej i owocnej pracy. Wszędzie da się zau- 
ważyć wysiłek pracy jak w miastach tak też 
i na wsi. Gospodarstwa rolne szczególnie na 
zachodzie Polski dobrze postawione i ogrom 
nie różnią się od gospodarstw naszych, @а- 
tego że mają lepsze warunki klimatyczne, 
dobrą komunikację, gęstsze miasta, a do te- 
go rolunicy pracują w organizacjach rolni- 
czych co jest rzadkością u nas. 

i Uczenica J. Kudzina. 

chin, stanowi istotę kina, jego absolut- 
ną, niepodzielną własność. Ginie czy- 
sta sztuka. 

Obserwujemy.  charakterystyczne 
pod tym względem zjawisko: w wiel- 
kich wytwórniach amerykańskich do- 

konywa się „rewizja” talentów i war- 
toś ci filmowych głośnych dotychczas 
artystów. Wyszło na jaw, naprzykład, 
że znakomita Glorja Swanson nie na- 
daje się się zupełnie do filmu mówione 
go, bowiem sepleni. (Co powiedzą na 
to jej wielbiciele?) Adolf Manjon nie 
może grać w angielskich filmach, bo 
mówi po angielsku ze śmiesznym ak- 
centem. „Czarująca i wybitnie fotoge 
nicza Clara Bow.. jąka się w sposób 
najpospolitszy. Takich przykładów mo 
żna przytoczyć dużo więcej. Jakż.e te- 
mu zaradzić? Trudno dla Clary Bow 
tworzyć w dramacie rolę jąkały; uszło 
by to jeszcze w jakiej komedji, ale i to 
nie za często. A z drugiej strony trud- 
no pozbyć się wytwórniom gwiazd o 
wszechświatowym blasku. Tymczasem 
radzą tam sobie w sposób iście amery 
kański zapomocą t. zw. dubletów: je- 
den aktor gra i otwiera usta, a drugi 
śpiewa i mówi. Więc naprzykład za- 
miast Laury la Plante śpiewa pewna 
artystka operowa. Ryszarda Barthel- 
messa dubl uje dźwiękowo śpiewak 
Murray i t.p. Okazuje się tedy, że wie 
le znakomitych gwiazd nie nadaje się 
do filmów mówionych i dźwiękowych: 
są wprawdzie idealnie fotogeniczni ale 
nie są fonogeniczni. Mają oni swoich 
dźwiękowych wtórników, ale to długo 
potrwać nie może: i drogo i niewygo- 
da. Szuka się wobec tego nowych 
gwiazd, któreby ładnie z ekranu mówi 
ły i ładnie śpiewały. Wypływa więc 
na „firmament filnowy* taka, powiedz 

my, gwiazda jak Al Jolson, którego 
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słyszeliśmy w „Śpiewaku jazzbandu'. 
Ale tu może być nowy kłopot. Taka 

gwiazda może być wprawdzie ideal- 
nie fonogeniczna, ale nie fotogeniczna. 
Trudności piętrzą się, i naturalnie rzecz 
to Hollywoodów, aby z ciężkiej sytua- 
cji wybrnąć. 

Zdaje się, że właśnie Lawrence 
Tibett, pieśniarz gór, śpiewający swe 
pieśni opryszka, do takiej  kategorji 
należy. Śpiewa grzmiąco — ani sł.o- 
wa, ale gra kiepsko. Jest to oczywiście 
jakiś śpiewak (może nawet pierwszo- 
rzędny) operowy, i właśnie -ten jego 

talent i zawód przeszkadza mu w - 

mie. Innym jest zupełnie gest i mimi- 

ka tenora operowego, a inną artysty 

kinowego. Trzeba być niemal genjal- 

nym, żeby umieć te sprzeczności na 

ekranie pogodzić. Ten konieczny patos 

operowy, te rodomontady w głosie i w 

geście, to przykładanie ręki do piersi, 

podnoszenie głowy i rozprężanie klat- 

ki piersiowej i t.p., co nie może razić 

u śpiewaka operowego, bo nie zwraca 

się zresztą na to uwagi, słysząc wspa 

niały głos — stają się nieznośne w - 

mie, od którego widz żąda czego in- 

nego. żąda idealnego, naturalnego ru- 

chu, żąda twarzy i oczu. Ostatecznie, 

gotów jest słuchać, ale cóż, kiedy od 

zniekształconego, wynaturzonego gło- 

su walą się ściany. 

Do tego dojdzie jeszcze jeden mi- 
uus: kołor. Jedno jest w nim złe: niwe- 
czy on całkowicie fotogeniczność, i tak 
już w filmie dźwiękowym naruszoną. 
Nadmiar kolorystyki oszałamia tak sa- 
mo, jak nadmiar dźwięków. Chaos 
barw i chaos tonów — to za wiele. | 
oko i słuch wystawione są na zbyt cięż 
kie próby. Gwałtowność i jaskrawość 

kolorów nadw erężają poza tem rea-śpiewać! , 
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lizm filmu, a realizmu żąda w tym wy 
padku widz. " 

I jedno może być tylko rozwiąza- 
nie: nie dramat, nie komedja na ekra- 
nie, a opera lub operetka. Film - ope- 

ra, film - operetka — oto są jedyne 
możliwości takich _ „dźwiękowców*. 
Wtedy, rzecz prosta, nastawienie wi- 
dza będzie inne, zgóry okleślone. 

„Pieśniarz gór* zdąża w, kierunku 
operetki lub jakiejś opera semiseria, 
gdzie jest dużo groszy i dużo groteski, 
zaprawionej hałasliwością muzyki i 

śpiewu, i przejaskrawionej w kolorach. 
Może taka będzie przyszłość filmu ko- 
lorowo - dźwiękowego. 

A tymczasem mimowoli tęskni się 
do dobre, go filmu niemego, z kame- 
ralną muzyką, podnoszącą harmonijnie - 
to, co się dzieje na ekranie. I o ileż 
silniejsze wrażenie odnosił widz, ob- 
serwując niemą straszliwą tragedję na 
ekranie, wypowiadaną okrzykiem Oczu 
i skurczem mięśni na twarzy — niż, 
gdy ten tragizm odbywa się przy a- 
kompanjamencie dudniących głucho 
słów angielskich, wyrzucanych przez 
czystokrownych kozaków lub czeczeń- 
ców. W filmie niemym przeżycie bo-* 
hatera ma przez swoją niemotę, cha- 
rakter pewnego specjalnego wyrafino- 
wania, subtelnego i artystycznie szla- 
chetnego, — w „Pieśniarzu gór "na- 

wet prawdziwa męka z jej krzykliwoś 
cią staje się ordynarna. Wystąpi to 
najjaskrawiej w scenie batožeri- 
pryszka*. Baty gwiżdżą i świszczą, 0- + 
pryszek krwawiący wyje swą szaloną 
„pieśń gór”. A widza zaczyna przeni-b 
kać „straszliwy ból, graniczący nie- 
mal z potworną rozkoszą”, i pragnie 
krzyknąć razem z księżniczką Wierą: 

— Boże! Niech on już przestanie 
Wysz.
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I-szy kurs Akcji AKADEMICKA WOLNA TRYBUNA ciej w Wilnie 
Przed nowym rokiem pracy redakcyjnej 

Trzeci rok — ha! przecież to już wiek 
i miebylejaki. Już dziecię przeszło. okres 
gaworzenia, już przestały mu  wyrzynać 
żąbki, kiedy gryzło ono wszystko co się 
dało, juž jest „strasznie“ i „genjalnie* mą- 
dre (co to z niego dopiero będzie, gdy skoń- 
czy łat dwadzieścia) już... hm!  zobaczy- 
„my w tym roku. 

W dzisiejszym inauguracyjnym numerze 
nie piszemy już nic 0 naszej „platformie 
ideowej' — sądzimy że, ta jest dostatecznie 
dła wszystkich wyraźna. Będziemy w roku 
bieżącym w dalszym ciągu poruszali zagad- 
nienia tyczące ideologji akademickiej, oraz 
ijaknajszerzej będziemy  uwzględniali dział 
aktualji akademickich. 

W dalszym ciągu stoimy na stanowisku 
„Wolnej Trybuny”, ale oczywiście z wyjąt- 
kiem artykułów traktujących o sprawach: 

a) niezgodnych z etyką katolicką, 
b) zakłócających spokój życia akademic 

kiego, 
c) szkodzących pracy St. P. M. A. „Od- 

rodzenie". 
Zaznaczamy też, iż jesteśmy jednostką 

Feljeton familijny 
pogardliwie traktowany 

„sezon ogórkowy” jest najmilszym,  naj- 
sympatyczniejszym okresem roku,  zwłasz- 

‚ сга @а biednego feljetonisty „Wolnej Try- 
buny, który dla pięknych oczu (i brwi) 
redaktora pisać musi co tydzień  wodniste 
tasiemce o tem. że w Bratniaku Szopka 
akademicka, w Ognisku zimno, w Kole 
Połonistów zamało pacyfistów, a w Kole 
facyfistów militar“ yšci. 

Wyżej wzmiankowany biedny  feljeto- 
nista ma podczas lata błogie wywczasy, 
które spędza zazwyczaj na poznawaniu 
obcych krajów i dzikich ludów, eo ipso nie 
troszcząc się regularnie co wtorek o to, że 
pewnie redaktor Tolo znowu nie docze- 
kał się artykułu Henia Dembińskiego, a Fox 
pewnie zużył te same dowcipy, które miało 
się zamiar wymyślić. Ciężko tak żyć z 
myślą, że przecie kol. Wierzbicka jest 
zdecydowaną wielbicielką  Przełęckiego z 
„Przepióreczki”, i gotowa jest w każdej 
chwili potępić „Błędnego boksera”, kiedy 
przecie Przełęcki to też błędny, bokser; cięż 
ko wogóle z koleżankami: oburzają się, je- 
żeli w redakcji człowiek pisze artykuł, le- 
żąc na stole —a doprawdy, innego sposobu 
niema. 

Niesłusznie 

Oczywiście więc dobrze jest spędzać 
wakacje zdala od tego rodzaju i tym po- 
dobnych kłopotów, włócząc się gdzieś z 
Ciszycy Górnej do Sarniej Znoli, czy też 
moknąć w Suchej Górce łub koto Piesko- 
wej Skały. Bo trzeba państwu wiedzieć, 
iż piszący te słowa próbował dotrzeć z t. 
zw. Robespierrem z Wilna do Cieszyna 
per pedes vagabundarum. Szło się przez 
PRZE Rudnicką, — Ejszyszki (wspaniałe 

  

błoto!) rozmaite Dziembrony i  Ostryny, 
pfzez Niemen, Wołpę  (starokytna sy- 
kagoga), Roś,  SŚwisłocz. Tutaj wkro- 
ózono w strefę puszczy białowieskiej, oj- 
czyzny gościnnych leśniczych i nielicznych 
konserwatywnych żubrów; w Czeremsze 
trzeba było siąść do pociągu i dojechać 
do Lublina; tak postanowiono jeszcze w 
Wilnie. W pociągu dołączyli się do wypra- 
wy Janusz Caprobarbus; mąż o przecu- 
downej bródce. Z Lublina więc wyruszono 
w dalszą drogę już we czwórkę — przez 
Chodel, Józefów, Ostrowiec, góry  Święto- 
krzyskie (populagne wiedźmy z Łysej Góry 
są b. miłe), Kielce, Jędrzejów, , Ojców do 
Krakowa. W Krakowie autorowi  feljetonu 
nie posłużył klimat i miejscowa kuchnia, 
schorowany musiał wsiąść do pociągu, kie- 
rującego się do Wilna, żegnany pogardą to- 
warzyszy; Oni zaś dotarli jeszcze do Cie- 
Szyna — jak twierdzą piwa tam są bardzo 
dobre, zwłaszcza w pobliżu Żywca, stąd 
niebardzo pamiętają o tem, co widzieli. 

Lecz cóż tam taki marsz na przełaj Pol- 
siki! Proszę państwa, mieliśmy możność 
podziwiać inny wyczyn tej samej naszej 
akademickiej familji: podróż kajakami do 
Stambułu! Sześciu bohaterskich młodzień- 
ców: Kilometr, Czech, Leśniewski, Dziad 
Szumański, Boguś Zwolski i Antoni Boh- 
dziewicz ruszyli Wagrem, Orawą i Du- 
najem na podbój Carogrodu; coprawda, do- 

tarło z nich do celu (kajakami) tylko dwóch: 
Czech i Kilometr, owacyjnie witani przez 
Turków i ambasadę polską: pierwsza wy- 

do Stambułu morzem Czarnem, któ- 
ra cel osiągnęła! Reszta podróżników też 
szczęśliwie nie utonęła (wiedzieliśmy, że w 
miyśl najmędrszego przysłowia nie utoną), 
lecz siadła w Konstancy na statek, podob- 
no tylko dlatego, iż poplątała Konstancę z 
Konstantynopolem. 
/Skoró się mówiło 0 pływaniu, należy po- 

śtięcić parę słów sekcji wioślarskiej A.Ż.S. 
Ze wszechmiar godna ta organizacja przeży 

wała okres gorączki: regaty, odbyły się w 
Grodnie i Wilnie. 

Otóż w Grodnie akademicy okryli się 
wielką chwałą, przywożąc olbrzymi doro- 
bek puharów i dyplomów — w Wilnie pech 
jakiś prześladował naszych braci i nasze 
siostrzyczki: przegrali z kretesem; odpadali 
w przebiegach, spóźniali się na start, za- 
tapiali wiosła — słowem 100 procent pe-! 
chu. Nic, poprawią się za rok, niech tym- 
czasem sobie bawią wesoło na przystani — 
mają patefon, salę balową i tłumy  śŚwiet- 
nych tancerzy. 

Żywa Gazetka, jak zawsze pełna! współ- 
czucia, gdy chodzi o zmartwienia bliźnich 
i gotowa ich pocieszyć, wystąpiła ze spec- 
jalnym numerem sportowo - regatowym, ja- 
,ko „nagrodę pośmieszenia* dla nieszczę- 
śliwych wioślarzy. 

Kazik Hałaburda, notoryczny redaktor, 
wys.adził się na dosyć imponujący nu- 
mer, który osiągnął swoje: pocieszył stra- 
pionych. Teraz z kolei, jak zapowida Kazik: 

będzie numer poświęcony Mensie akademic 
kiejj a już 1 Czwartek inauguracyjny za 
pasem. Pewnie nasi najmłodsi koledzy i ko- 
leżanki nic o takim „czwartku” nie słysze- 
li? Niech pocierpią trochę, to im zaostrzy 
ciekdwości. Ja narazie kończę mój fami- 
lijty teljetonik. Teodor Buinicki 

"Opad w milimetrach: 

autonomiczną, że w składzie redakcji mamy 
nietylko członków „Odrodzenia*,  aczkol- 
wiek Redakcja nasza jest odpowiedzialna 
przed władzami „Odrodzenia. 

I jeszcze jedno — będziemy dążyli, by 
jaknawięcej było na naszych łamach — uś- 
miechu. Tyle jest wszędzie jadu i goryczy, 
tyle jest wszędzie niepotrzebnego patosu 
— trzeba umieć zawsze i wszędzie rozeš- 
śmiać się u uśmiechać... 

Jeden jeszcze moment, zresztą nie zasad- 
niczy dla naszej ideologii, musimy podkre- 
šlič silniej niż za lat poprzednich — to mo- 
ment walki z bezwładem i bezmyślnością, 
która jeszcze w olbrzymim stopniu ogół 
akademicki charakteryzuje. Będziemy więc 
popierali wszystkie imprezy i organizacje, 
które, chociażby mniej lub więcej jaskrawo, 
starają się ten ogół poruszyć, Oczywiście, 
jeżeli będą postępowały w sposób etyczny. 

Nie będziemy się obawiali poruszania 
bolączek naszego życia, dlatego tylko, aby 
nie poruszać spokojnego status quo. Je- 
żeli już życie akademickie jest tak wod- 
niste, jak obecnie, to niech tu przynaj- 
mniej będzie woda bieżąca a nie zatęchły 
staw. 

To jest mniej więcej «nasz program  - 
na nowy rok pracy redakcyjnej. 

Program poważny, czasem ciekawy, a 
czasem wesoły — program akademierz. 

Redakcję „Wolnej Trybuny* w roku 
bieżącym objął kol. Wojciech Dąbrowski. 

  

PIERWSZY SEZON 
w LEGACISZKACH 

Oficjalne otwarcie sezonu w naszem 
„tutejszem* letnisku, czyli „nowych Nowi- 
czach* miało miejsce dnia 30 czerwca i 
odbyło się bardzo uroczyście w obecno- 
ści Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, W 
pierwszym roku istnienia nowa kolonja aka- 

  

KRONI 
W. słońca o godz. 5 m.51 

| Franciszka 
Jutro 

Firmina B.W. 
| ADZRKAK BOKI 
SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 

LOGJI U. S. B. W WILNIE. 

+ dnia 9 X. 19.0 r. 

£, słońca o godz. 4 m. 54 

i VR TACIS TCS 

PIĄTEK 

1 

Ciśnienie średnie w mm. 744 

Temperatura średnia -|- 9 

Temperatura najwyż ża -i- 10 

Temp eratoia najniższa -|- 1 

16 

Wiatr j 

przeważający | 

Tendencja: spadek, potem wzrost 

Uwagi: pochmurno, deszcz. 

Południowy 

URZĘDOWA 
‚ — Wykonanie budżetu w październiku. 

Min. spraw wewnętrznych  nadesłało do 
urzędu wojewódzkiego wykaz kredytów 
otwartych na październik r. b. 

Uruchomione kredyty wyczerpują całko- 
wicie ustalony przez Ministerstwo Skarbu 
preliminarz na październik, wobec czego 
ewentualne wnioski o zwiększenie poszcze- 
gólnych pozycyj mogą być załatwiane po- 
zytywnie jedynie na wypadek równoczesne- 
go podania odpowiedniej kwoty do zamk- 
nięcia. 

— Wyjazd p. wicewojewody. W dniu 
wczorajszym wyjechał do Warszawy w 
sprawach służbowych p. wicewojewoda Kir- 

tiklis. ` 
SZKOLNA * 

— Termin egzaminów dla eksternistów. 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego . 
wyznacza termin egzaminów dla eksternów 
na Wyższy Kurs Nauczycielski na dzień 20 
października 1930 roku, zaś  seminarjalny 
egzamin dojrzałości dla eksternów na dzień 
17 listopada 1930 roku. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

„, — Walne zebranie. Na zasadzie $ 16 
Statutu Przyjaciół Państwowej Szkoły Tech- 
nicznej w Wilnie Zarząd T-wa zwołuje na 
dzień 12 października 1930 r. w gmachu 
szkoły technicznej na Antokolu przy ulicy 
Holendernia o godz. 12.30 Walne Zebranie, 
na które zaprasza rodziców lub opiekunów 
uczniów tejże szkoły. 

RÓŻNE 

— Ulewy spowodowały podniesie- 
nie się poziomu wód w Wilji. Trwają- 
ce od szeregu dni deszcze spowodo- 
wały znaczne podniesienie się pozio- 
mu wód w Wilji i jej dopływach. 

Wczorajsze pomiary dokonane 
przez posterunek policji rzecznej wy- 
kazały poziom 2 mtr. 90 ctm. (54 ctm. 
ponad stan normalny), podczas gdy w 
dniu 6 b.m. — 2,52, 7 b. m. — 2.68, a 
8 b. m. — 2.79. 

Taki to już marny los przedsiębior- 
ców eksploatujących statki, że jak tyl- 
„ko skończył się sezon nawigacyjny, 
Stan wody podniósł się, podczas gdy 
całe lato statki drapały dnami dno. 

  

demicka odznaczała się wielką ilością  je- 
dzenia (raczej nadmiar niż niedomiar), oraz 
wielką ilość gości, przyczem zanotowano 
olbrzymią przewagę ilościową koleżanek, 
oraz stosunkowo wielką liczbę osób przy- 
jezdnych z okolic dalszych, w szczegól- 
ności z Warszawy. Z atrakcyj należy wy- 
mienić cały szereg przyjemności  sporto- 
wych (ping < pong, siatkówka, łódki) oraz 
dwa numery Żywej Gazetki oryginalnej i 
jeden spreparowany z sił miejscowych; 
wszystkie trzy, pomijając małe nieporozu- 
mienie w czasie jednego z nich, miały duże 
powodzenie. Naogół Legaciszki dają dużo 
przyjemności i z pewnością nie dadzą się 
prędko zapomnieć. ad. 

  

Z „ODRODZENIA* 
W najbliższych dniach członkowie „Od- 

rodzenia" wezmą udział w organizowanym 
przez S. M. P. w Wilnie kursie społecznym, 
który rozpoczął się we wtorek dn. 7 b. m. 
a będzie trwał do dnia 19-go b. m. Wśród 
prelegentów Kursu widzimy nazwiska pro- 
fesorów Dr. 'Parczewskiego, ks. dr. Mey- 
sztowicza, oraz ks. d-ra Kucharskiego, ks. 
Fr. Kafarskiego, dyr. mjr. Pilczewskiego, 
L. Dyakowskiego, Roszkowskiej, Jędry chow 
skiego, Andruszkiewicza, Paprockiego. Z 
członków Odrodzenia wezmą udział w 
Kursie społecznym kol. kol. Rusiecki. i 
Dembiński. 

Wszystkie odczyty będą się odbywały w 
lokalu Ź. M. P. ul. Metropolitalna 1. 

Zwracamy się do koleżanek „Odrodze- 
nia" z gorącym apelem, żeby się zainte- 
resowały Katolickim . Kursem . Społecznym 
w Poznaniu, który się rozpoczyna 15. X. 
1930 r. 

Na tę podróż są przeznaczone stypendja. 

Wolna Trybuna Akademicka ukazuje się 
w dzisiejszym numerze z jednodniowem opóź 
nieniem wskutek przyczyn natury technicz- 
nej. Nadal Wolna Trybuna Akademicka bę- 
dzie ukazywała się jak zwykle co czwartek. 

LB TEST 

— Piekarnie w suterynach mogą mieš- 
cić się tylko do końca 1932 roku. jak wia- 
domo, w swoim czasie ministerstwo spraw 
wewnętrznych wydało zarządzenie aby 
wszystkie piekarnie, mieszczące się w sutery 
nach, zostały przeniesione do lokali partero- 
wych, a to ze względu na trudności w za- 
chowaniu hygjeny i na zdrowie  czeladni- 
ków piekarskich. й ю 2 

Obecnie na skutek starań  organizacyj 
zawodowych, piekarze otrzymali  zezwole- 
nie min. spraw wewn. na utrzymanie wypie 

ku chleba w suterynach, aż do końca 1932 

roku, przyczem ministerstwo zaznacza, iż 

termin jest nieprzekraczalny. М 
Podkreślić należy, iż przedłużenie to obej 

muje tylko te zakłady wypieku chłeba, utrzy 
mujące swój warsztat pracy w suterynach, 
które nie miały protokułów z powodu znaj- 
dującego się w suterynach robactwa, bru- 
dów i t. d. 

— Choroby zakaźne. Epidemji w dosło- 
wnem tego znaczeniu nie mamy obecnie na 

terenie województwa jednak niektóre cho- 

roby ujawnione w przeciągu ostatniego ty- 

godnia w znacznej ilości wypadków. . 

Dur brzuszny — 6, dur plamisty — 3, 

płonica — 44, błonica — 16, odra — 10, 

krztusiec 11 — i jaglica, ta najbardziej roz- 
powszechniona choroba 109. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiej- 
szy koncert kwartetu drezdeńskiego. Dziś, 

w piątek, jedyny koncert znakomitego 
„kwartetu drezdeńskiego'*, który jest pier- 

wszorzędnyin, najsłynniejszym zespołem ka- 

meralnym w Europie. > 

P. P. Fritzsche (l-e skrzypce), Schnei- 
der (2gie skrzypce), Riphan (altówka) i 

Kropholier (wiolonczela) odegrają dwa zu- 

peinie nieznane kwartety Ravela i Regera, 
oraz kilka utworów repertuaru klasycznego. 

Początek o godz. 8-ej wiecz. Bilety w kasie 

zamawiań w „Lutni”* od 11 do 4, zaś od 

godz. 5 wiecz. w kasie Teatru na Pohu- 
lance. 

— Kres wędrówki" 17-ty 
„Kres wędrówki* Szerri 

— lody las*. Przygotowania do wy- 

stawienia głośnej sztuki |. A. Hertza „Mio- 
dy las"* w całej pełni. Sztuka ta wystawio- 

na zostanie w przyszłym tygodniu dla ucz- 

czenia 25-cio lecia walki o szkołę polską, 

oraz upamiętnienie pierwszego jej radosne- 
go zwycięstwa. 

— Teatr Miejski w „Lutni**. Dziś w dal- 
szym ciągu niezmiernie interesująca, wy- 
tworna komedja angielska Erwina „Pierw- 
sza pani Frazerowa**. Zarówno wykonanie 
tej sztuki, w której zatrudnione są wybitniej 
sze siły zespołu z dyr. Zelwerowiczem na 
czele, jak też i nadwyraz bogata i efektow- 
na wystawa tworzą całość nadwyraz ujmu- 
jącą i stojącą na wysokim poziomie arty- 
stycznym. 

— „Mała grzesznica**, Najnowsza kome- 
dja francuska Birabeau „Mala grzesznica““ 
wejdzie wkrótce na repertuar teatru „Lut- 
nia'. Doskonała ta sztuka, posiadająca wie- 
le humoru i werwy, otrzymała pierwszorzęd 
ną obsadę sceniczną. 

Ay, po raz 
"a. 

— Przedstawienie popołudniowe. W nie- 
dzielę nadchodzącą w obu teatrach miej- 
skich odbędą się popołudniowe przedstawie- 
nia. W teatrze na Pohulance wobec nad- 
zwyczajnego powodzenia ukaże się fascynu- 
jąca sztuka Szerriff'a „Kres wędrówki” 
(ceny zwykłe, zniżki biletowe ważne), w 
teatrze zaś „Lutnia** wystawioną zostanie 
po cenach zniżonych, nieśmiertelna komedja 
A. Fredry „Pan jowialski" . 

— Przedstawienia popularne. W ponie- 
działek najbliższy odbędą się w teatrach 

Staraniem Archidjecezjalnego Insty- 
tutu Akcji Katolickiej w Wilnie został 
zorganizowany Kurs Akcji Katolickiej 
dla Inteligencji. 

Kurs jest podzielony na dwie czę- 
Ści. Pierwsżą, traktującą ogólnie o 
Akcji Katolickiej i drugą, szczegółowo 
obejmującą ustrój i metody pracy 
społecznej w Akcji Katolickiej. 

Kurs otworzył ks. dyrektor Kafar- 
ski w obecności J. E. Ks. Metropoli- 
ty Wileńskiego R. Jałbrzykowskiego 
i uczestników Kursu. 

Ks. Kucharski wygłosił inaugura- 
cyjny odczyt mówiąc o chrześcijań- 
skiem i materjalistycznym  poglądzie 
na świat. Następne odczyty wygłosili: 
p. rektor Parczewski, ks. prof. dr. Wa- 
lerjan Meysztowicz, p. profesor Gla- 
ser, który mówiąc o Istocie Akcji Ka- 
tolickiej podał jej dokładną definicję, 
określając Akcję Katolicką jako ucze- 
stnictwo świeckich w  apostolstwie 
hierarchicznem pod przewodnictwem 
hierarchji kościelnej poza i ponad 
wszelkiemi partjami politycznemi, ku 
odbudowaniu życia katolickiego w ro- 
dzinie i społeczeństwie. 

W drugim dniu Kursu p. Dembiń- 
ski mówił o pracownikach zawodo- 
wych w Akcji Katolickiej, oraz o Uni- 
wersalizmie i Objektywizmie w Akcji 
Katolickiej. P. magister Rusiecki mó- 
wił o stosunku Akcji Katolickiej do 
parafji i polityki, wykazując zupełną 
jej nadpartyjność. 

Następnie k. prof. W. Meysztowicz 
omawiał rolę duchowieństwa w Akcji 
Katolickiej, a p. prof. dr. Glaser 'ujął 
w treściwym referacie udział Świeckich 
w tej akcji. 

Trzeciego dnia kursu poza omó- 
wieniem Akcji Katolickiej zagranicą 
ks. dyrektor Fr. Kafarski podał sche- 
mat organizacyjny Akcji Katolickiej 
w Polsce. 

W godzinach popołudniowych ks. 
dyrektor Kafarski wyjaśnił uczestni- 
kom kursów Cele i Zadania Komite- 
tów Parafjalnych Akcji Katolickiej, 
poczem na zakończenie działu ogól- 
nego ks. prałat Olszański omówił lite- 
raturę Akcji Katolickiej. 

Dysknsją zakończono część pierw- 
Szą kursu, dziś rozpoczyna się druga 
szczegółowa część kursu. 

Kurs odbywa się przy ulicy Me- 
tropolitalna 1. 

Uczestniczy około 80 osób. 

miejskich przedstawienia z cyklu widowisk 
popularnych po cenach najniższych od 30 
gr..W' teatrze na Pohulance, po raz ostatni 
w sezonie, polska komedja J- Bliziūskiego 
„Rozbitki”*, w teatrze „Lutnia” pełna pogod- 

nego humoru komedja J. Raczkowskiego 
„Nad polskiem morzem**. Widowiska te 
przeznaczone dla najszerszych warstw spo- 
łeczeństwa, niewątpliwie ściągną liczną pu- 
bliczność. Początek o godz. 8 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Lokomotywa. 

Hollywood — Pieśniarz gór. 
Kino Miejskie — Ziemia obiecana. 
Światowid — Kean. 

Stylowe — Ludzie bez praw. 
Wanda — Uroda życia. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Usiłowanie samobójstwa. Wini- 
ska Cyla (Zawalna 57) wypiła esen- 
cji octowej. Pogotowie Ratunkowe 
przewiozło ją do szpitala żydowskie- 
go w stanie niezagrażającym życiu. 

—Włóczęga — złodziejem. Miakisz Marji 
Szawelska Iskradziono 2 dywany. Sprawcę 
Janusza Konstantego bez stałego miejsca 
zamieszkania zatrzymano. 

—Podrzucono chore dziecko. Przy 
ui. W. Pohulance 27 znaleziono pod- 
rzutka płci męskiej w wieku około 2 
lat, którego umieszczono w szpitalu 
zakaźnym na Zwierzyńcu, gdyż lekarz 
orzekł, że dziecko jest chore na dyfte- 
ryt. 

— Fatalny upadek. W dn. 7 bm. Geb- 
sztejn „Musia, Werkowska 16, przechodząc 
przez jezdnię na tejże ulicy upadła i złama- 
ła nogę. Pogotowie Ratunkowe odwiozło ja 
do szpitala żydowskiego. 

— Kradzież bielizny. Zulównie Sabinie 
(Archanielska 4) skradziono z mieszkania 
różną bieliznę damską na sumę 300 zł. 

— Okradzenie zaścianka. .W 
zaścianku Donia, gm. postawskiej na szkodę 
Dziewiałtowskiej Anny dokonano kradzieży 
różnej garderoby, bielizny oraz innych przed 
miotów na sumę około 500 zł.. Kradzieży 
dokonało 2 nieznanych osobników, którzy 
przejechali przez jezioro ze wsi Worowian- 
ki łódka i po naładowaniu  skradzionemi 
przedmiotami łódki odjechali do pobliskiego 
lasu. gdzie oczekujacą na nich furmanka 
udali sie w stronę Mańkowicz. Pościg za- 
rządzono. | 

= Dužy pożar. W folmarku Pogiry 
gminy Rudomińskiej, na szkodę Rek- 
ścia Czesława spaliła się stodoła ze 
zbiorami i maszynami rołniczemi. Stra 
ty wynoszą 50.260 zł. Zachodzi podej- 
rzenie podpalenia przez osoby trzecie. 

— Samobójstwo. Mieszkanka wsi Puha- 
cze Soroko Anna popełniła samobójstwo, 
wypijając kwasu karbolowego. Powody nie 
znane. 
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rodzinnych na cmentarzu Rossa, 

  

Ś. + P. 
z CIECHANOWICZÓW 

HELENA SĘCZYKOWSKA 
opatrzona Św. Sakramentami, zmarła w dniu 8-ym października r. b. 

w wieku lat 71. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Zarzecze 16 do kościoła po- 
Bernardyńskiego nastąpi w dniu 10 października o godz. 10 rano, gdzie od- 
prawione zostanie nabożeństwo żałobne, poczem nastąpi pogrzeb w grobach 

o tych smutnych obrzędach zawiadamiają stroskani 
Córka, Syn, Synowa, Zięć i Wnuki. 

    

   

WIEŚCI PRZEDWYBORCZE 
DZIŚ OSTATNI DZIEŃ SPRAW- 
DZANIA SPISÓW WYBORCZYCH 

W dniu dzisiejszym upływa termin 

sprawdzania spisów wyborczych. Re- 

klamacje złożone po tym terminie nie 

będą ważne, wobec czego obowiąz- 

kiem każdego jest sprawdzić, czy zo- 

stał wciągnięty na listę oraz czy na 

liście znajdują się członkowie rodziny 

i znajomi. 

Spisy wyborcze wykonane zosta- 

ły bardzo źle, zdarzają się wypadki, 

iż całe domy zostały pominięte, a już 

niemal zjawiskiem notorycznem jest 

opuszczenie nazwisk wyborców tych, 

  

FILM i KINO 
Kinematograf Miejski: Ziemia Obie- 

cana. Według powieści Wł. St. Rey- 

monta. W rolach głównych Jadwiga 

Smosarska i K. Junosza Stępowski. 

Jest to film z napędem i przerywni- 
kami. Z napędem — to znaczy, że me- 
chanik puszcza go z piorunującą szyb- 
kością, nie będąc pewny, czy całe 12 
aktów zmieści się w dwóch godzinach. 
(Trzeba przyznać, że Kino Miejskie 
jest wyjątkowo punktualne: seans za- 
czyna się i kończy ściśle co dwie go- 
dziny). Puściwszy film galopem, me- 
chanik spostrzega, że jeszcze jest du- 
żo czasu, stopniowo więc zwalnia tem 
po, tak, że ostatnie akty idą 4 ralenti. 
W ten sposób dwie godziny są wypeł- 
nione. To jest drobny defekt w wy- 
świetlaniu filmu, całkowicie usuwalny 
po 2—3 próbnych seansach. 

Przerywniki — to wina scenarju- 
sza i reżysera. Do nich należą: 1) nie- 
potrzebne napisy: akt I, akt II, akt Ih, 
i t.d. tembardziej, że w wyświetlaniu 
dłuższych przerw pomiędzy aktami 
niema, a niektóre idą nawet po sobie 
bezpośrednio; 2) naruszanie bez ko- 
niecznej potrzeby jedności akcji roz- 
maitemi wtrętami, nic wspólnego z 
właściwą akcją w danym momencie 
nie mającemi. Np. Anka siedzi przy 
biurku i czyta list; naraz mignie bły- 
skawicznie widok komina fabrycznego 
— i znów czytanie. Moryc z kartką w 
ręce zmierza do telefonu — przerwa: 
majaczy twarz Boronieckiego -— przer 
wa: widok domu z kolumnami — i 
znów Moryc z kartką w ręce zmierza 
do telefonu. To ma niby ilustrować 
myśli bohaterów, oddawać ich niepo- 
kój wewnętrzny; ale to są Środki prze 
starzałe, które niepotrzebnie kołaczą 
się jeszcze w polskiej kinematogratji. 
Takim samym przestarzałym i niesma- 
cznym efektem jest wizja trupiej czasz 
ki, wyłaniającej się z trybów maszy- 
ny: to ma być symbol śmierci. Zamiast 
takich efektów należy udoskonalać mi- 
mikę twarzy, która winna oddać naj- 
subtelniejsze stany uczuciowe. Tego 
zaś brak niektórym aktorom Ziemi 
Obiecanej; Smosarska np. wciąż chce 
być tylko wiochną, a Junosza niepo- 
trzebnie jako kochanek  demonicznej 
Zukerowej, robi czasami miny apa- 
sza. Natomiast Solski w roli Bucholza 
jest poprostu genjalny. Wszystkie sce- 
ny, w których ukazuje się jego tragicz 
na i fatalna twarz — są arcydziełem. 

Pewną wadą tego filmu jest także żyserji. 

  

którzy latem opuszczali Wilno na let- 
niska. 

Komisje obwodowe czynne są od 

Igiodziny 3-ej po poł. do wieczora, 
niech każdy zatem kto nie sprawdził, 

czy jest na liście, śpieszy dziś spełnić 

swój obowiązek. 

JAK URZĘDUJE KOMISJA WY- 
BORCZA 37 

Wczoraj do godziny 6 wiecz. lo- 
kal komisji wyborczej Nr. 37 przy 
ulicy Ostrobramskiej był zamknięty 
bowiem dyżurny w tym dniu członek 
komisji nie raczył przybyć. Liczni wy- 
borcy, którzy chcieli sprawdzić: czy 
wpisani na listę odeszli z niczem. są 

PODZIĘKOWANIE. 
J. Wielmożnemu Panu Doktorowi 

Marjanowi PRZYAŁGOWSKIEMU tą 
drogą składamy najgorętsze podzięko- 

wanie za iście ojcowską bezinteresow- 

ną opiekę i uleczenie ciężko chorego 

naszego syna i brata Edwarda Makroc- 
kiego, ucznia Średniej Szkoły Handlowej 

MATKA i BRACIA. 

STAN WOLNY 
Ameryka specjalnie się lubuje w rozma 

itych ankietach i „przykazaniach*. Ostatnio 
pewien sędzia wydał wskazówki dla żon, 
jak postępować z mężami. Zaznaczymy tyl- 
ko z obowiązku sprawozdawczego, że spe- 
cjalista ten jest zresztą starym kawalerem, 
najzupełniej jednak nie obniża to naszej 
wiary w jego kompetencje. 

Naturalnie natychmiast odpowiedziała 
mu pewna bardzo godna niewiasta, będą- 
ca pozatem starą panną. 

„Wolny stan* tych dwojga ludzi nie prze 
szkodził jednak najzupełniej w zaznaczeniu 
«x. nader ważnych i trafnie ujętych wy- 

magań. Niestety jednak ci trzeźwi naogół 
Amerykanie pominęli jeden drobny szcze- 

ół — gospodarcze podstawy małżeństwa. 
Jest to postulat zasadniczy, by ona i on mie- 

li trochę grosza, pobierając się. Nie mówimy 
tu naturalnie o wielkich sumach, nie dla 
każdego dostępnych. Trochę jednak zawsze 
można zaoszczędzić, na ówem zaś gospodar 
stwie każda złotówka posiada swą war- 
tość, tyle bowiem najrozmaitszych rzeczy 
trzeba kupić! 1 

„Každy wiec troskliwy ojciec czy matka 
winien ubezpieczyč swe dzieci posagowo w 
PKO. Polega to na op'łaceniu miesięcznej 
pewnej niewielkiej kwoty, wzamian za co 
dziecko dostaje po dojściu do pewnego wie- 
ku umówioną sumę. Należy tu jeszcze za- 
znaczyć, że śmierć osoby ubezpieczającej i 
niepłacenie dalszych składek nie przeszka- 
dza wypłacie dziecku sumy ubezpieczenio- 
wej w terminie umówionym. 

jego „dydaktyzm regjonalny*. Reżyser 
korzysta ze sposobności, że ma do 
rozporządzenia wieś, i koniecznie 
wprowadza wesele chłopskie, basetle 
i drużby, tłumy chłopów w sukmanach. 
Jaki jest tego cel? Można stworzyć 
sobie osobny film „Łódzkie wesele”, 
a nie filmować przypadkowo  chłop- 
ków, którzy zresztą są kiepskimi akto- 
rami, bo zamiast grać, gapią się z ekra 
nu na publiczność. 

Te usterki zmniejszają wartość fil- 
mu, który mógłby być bardzo intere- 
sującym i ze względu na bogaty te- 
mat i dobry naogół zespół artystów. 
Braki tedy — to całkowicie wina re- 

Er. 

    

Ujęcie wysłannika komunistycznego 
W pociągu pod Stołpcami ujęto pewnego osobnika przybyłego z Rosji 

sowieckiej 
w Wilnie, 

w. którym znaleziono instrukcje dla organizacyj komunistycznyc 
rodnie i Białymstoku, jak równieź pełnomocnictwa posłów zbie- 

głych do Sowietów wystawienia ich na listach wyborczych wywrotowców. 

Afera bankowa w N. Wilejce 
Od pewriego czasu istniała w N. Wilejce żydowska kasa pożyczkowa, która miała 

na celu umożliwienie drobnym handłarzom nabywanie towarów na kredyt długotermi- 
nowy. Kasa dzięki odpowiedniej reklamie zdołała znaleźć chętnych umieszczenia swych 
oszczędności, w postaci udziałów, zaś fabryki i przedsiębiorstwa udzielały towarów na 
rachunek kasy. . 

Przed dwoma dniami kasa musiala wykupiė wiekszą ilość weksli, a że tego nie 
uskuteczniła, wzbudziła zaniepokojenie kiijentów i ściągnęła rewizję ksiąg. 

Wówczas okazało się, że założycielami kasy, która nazywała się „bankiem”, byli 
zwykli oszuści, którzy drogą podstępu zdołali wyłudzić udziały sięgające do 100 tys. 
zł. i narazić różne firmy na straty przeszło50 tys. zł. 

Pięć osób założycieli „banku”* z nieograniczoną bezczelnością zamknięto w areszcie 

  

Wszyscy uprawnieni biorą udział w wyborach do Seimu i Senatu... 
Sprawdzajcie w obwodowych Komisjach Wyborczych, czy Wy i Wasi znajomi jesteście wpisani na listę wyborców. 

Kto nie jest wpisany na listę wyborców, powinien reklamować w Obwodowych Komisjach Wyborczych lub w 

Komitetach Wyborczych Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem...        



` 
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Herszt kasiarzy warsz. uciekł z więzienia RADJO WILEŃSKIE 
0 Stanisiawie Cichockim zwanym „Szpic 

bródka, a znanym wszystkim z sążnistych 
sprawozdań prasowych, rozpisuje się znów 
cała prasa polska, 

Mistrz Cichocki, osadzony w więzieniu 
częstochowskiem, po zdemaskowaniu go ja- 
ko herszta kasiarzy zbiegł. 

Zbiegł w ubraniu cywilnem w sposób 

wyratinowanie podstępny, zmyliwszy czuj- 
ność straży więziennej. 

Cichocki brał bezpośredni udział w nie- 
udanym zamachu na oddział Banka Polskie- 
go w Częstochowie, gdzie łupem podkopy- 
waczy-kasiarzy mogła paść suma 600.000 zł. 

Zachodzi przypuszczenie, że Cichocki 
zbiegł w kierunku granicy niemieckiej. 

  

  

2 SĄDÓW 
21-LETNIA KOBIETA ZAWIŚNIE 

NA SZUBIENICY 

KAZAŁA ZAMORDOWAĆ MĘŻA Z 

MIŁOŚCI DO KOCHANKA. 

W Sądzie Najwyższym znalazła się we 
wtorek sprawa, zakończona najcięższym 
wyrokiem — karą Śmierci. 

Na ławie oskarżonych zasiadły trzy 0S0- 
by: 21-letnia Marja Buczkowska, jej brat 
16-letni Michał Bałasz i jej kochanek Józef 
Sobolewski. Czwarty współwinny szerego- 
wiec Jan Syndyka jako wojskowy odpowia- 
dać będzie przed Sądem wojskowym. 

Sprawa przedstawia się następująco: | 
Buczkowską wydano zamąż wbrew jej 

woli, gdyż serce jej skłaniało się do Sobo- 
lewskiego, który Obiecał ożenić się z nią. 
Ślub odbył się w lipcu r. b. 

ROZPACZ I ZBRODNICZA MYŚL... 

Młodą żonę Buczkowskiego ogarnęła tę- 
sknota za kochankiem Sobolewskim. Mimo, 
iż mąż jej był człowiekiem dobrym, Bucz- 
kowska wciąż żyła wspomnieniami ubieg- 
łych lat, spędzonych z kochankiem. Minęło 
zaledwie dwa miesiące od dnia zaślubin, 
gdy Buczkowska, pragnąca uwolnić się od 
męża, powzięła straszną, potworną myśl. 
Postanowiła zgładzić męża. = 

W tym celu namówiła do zbrodni szere- 
gowca Syndykę. 

„Doradca“ zalecał otrucie, jednak Bucz-. 
kowska nie chciała tego robić sama i zao- 
fiarowała mu za tę „przysługę 700 zł. 

PLAN ZBRODNI 

Buczkowska umówiła się z Syndykiem, 
że brat jej 16-letni Michał Bałasz przez nią 
namówiony, wywabi męża z domu pod pre- 
tekstem sprzedaży zboża Icie Eichen. Syn- 
dyka zaś miał czatować w łozach nad Sa- 
nem i dokonać napadu. 

Stało się wedle ułożonego planu, jednak 
do zbrodni tego dnia nie doszło, bo Syndyk 
spóźnił się i na czas nie zjawił się w łozach. 

ZBRODNIARZ NA CZATACH 

W dniu 25 września, Buczkowska zwró- 
ciła się ponownie do Syndyki, a kiedy ten 
Homaczył się trudnością otrzymania prze- 
pustki, Buczkowska udała się do jego prze- 
łożonego, sierżanta Wojciecha Patrasia i 
przedstawiwszy się jako siostra żony Syn- 
dyki, prosiła Patrasia o przepustkę, gdyż 
zmuszony on jest pojechać do domu, bo żo- 
na mu ciężko zaniemogła... 

Sierżant Patraś przepustkę wydał z my- 
ślą, iż działa w czystej sprawie. 

Powróciwszy do domu — Buczkowska 
skłoniła swego brata, Michała, by wywabił 
z domu męża pod pretekstem sprzedaży bo- 
bu żydówce, przyczem wskazała mu  miej- 
sce, w którem czatować będzie Syndyka. 

Dalszy bieg wypadków zarówno oskar- 
żony Michał Bałasz, jak i szer. Jan Syndy- 
ka, który za morderstwo odpowiada przed 
wojskowym Sądem Okręgowym, odmien- 
nie przedstawili sposób zamordowania ś. p. 
Buczkowskiego, 

Faktem jest, że Buczkowski został ogłu- 
szony czemś twardem, a następnie uduszo- 
ny i utopiony. 

Rozprawa odbyła się w Sądzie Okr. w 
Przemyślu i w rezultacie zapadł wyrok ska- 
zujący: i 

Bałasza na 10 lat ciężkiego więzienia, 
Buczkowską na karę śmierci i całkowicie 
uniewinniający Sobolewskiego. 

Wyroki zatem stały się prawomocne. O 
ile P. Prezydent nie skorzysta z przysługują- 
cego Mu prawa łaski i nie zamieni kary 
śmierci na więzienie, to kobieta — zabój- 
czyni, zawiśnie na szubienicy. 

A. ARMANDI 

© WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAŻD 

— Nie! — odcięła się Katalina... 
Wyleczyłam kiedyś jego ojca, wyleczę 
i jego teraz! 

Robotnicy nadeszii z ręcznemi no- 
szami. Staruszka pomogła ułożyć ran- 
nego, podtrzymując jego głowę. Nepo- 
muceno zalany potem i krwią, cierpiał 
niewymownie. Słabnąc coraz bardziej 
wyszeptał: 

— Przyjacielu, czy pozwolisz mo 
im ludziom odnieść mnie i opatrzeć? 

—Nie! — krzyknął wściekle Aztek. 

— Wezmę twoje życie za jego życie. 

Pozwól przynajmniej, opatrzeć mo- 

ją ranę: spłynę krwią. 
—Nie! Daj mi swój pas. 3 
Pomógł mu zdjąć pas i zręcznie 

ścisnął nogę, zatrzymując w ten $ро- 

sób dalszy wylew krwi. Cały ten czas 
nie przerywał potoku przekleństw i 
przewisk któremi zalewał wroga. 

— Dziękuję — jęknął Nepomuce- 
no, a teraz co ze mną zrobisz? 

— Będę trzymał ciebie pod klu- 
czem. ° 

— Uwažaj, przyjacielu! Mendizo- 
bal wróci napewno i nie sam!... 

— Właśnie dlatego biorę zakładni 
ka: ty będziesz mi za wszystko odpo- 
wiadał. 

— Uwięzienie mnie, nic tobie nie 

pomoże. Równie tu niebezpiecznie bę- 

dzie dla mnie, jak dla twego pana. 

Uwierz mi i czemprędzej uciekajcie z 
Barranco! 
AW żeby Mendizobal mógł bez prze 

szkód zagarnąć kopalnię? || 
— Ty jeszcze ciągle myślisz, że je- 

stem jego wspólnikiem? 
— Może nie byłeś nim? 
—_ Bo nie wiedziałem, kto zarzą- 

Kącik Grafologiczny 

Kącik grafologiczny, poświęcony tym 
wszystkim czytelnikom, którzy się grafolo- 
gią interesują i chcieliby otrzymać eksper- 
tyżę charakteru swego bądź zainteresowa- 
nej osoby, zawiadamia iż listy z próbkami 
tisma należy przesyłać do Redakcji „Słowa” 
dla graiologa, załączając znaczek 1 zł. na 
odpowiedź... 

  

  

I. T. najmocniej przepraszam—nie zdaję 
sobie sprawy—jak mogło się stać, że Pani «o 
dziś dnia nie otrzymała ekspertyzy. Piszę 
natychmiast: nerwowość—usposobienie rów- 
ne—charakter pisma nadesłanego jest kla- 
sycznym wzoremecritury ludzi pracujących 
umysłowo (studja, praca biurowa) duże po- 
czucie odpowiedzialności. Uczciwość. Nie- 
jednokrotnie brak decyzji przy poważnych 
„pas* życiowych. 

Jolanta. Proszę uprzejmie nadesłać 
więcej tekstu (bez znaczka), łaskawie nade- 
słany list stanowi zbyt szczupły materjał do 
ekspertyzy. 

A. K. Odpowiedź na nadesłany list— 
chciałem złożyć w naszej Administracji do 
podjęcia, ponieważ jednak zorjętowałem się; 
że Pani zamieszkuje poza Wilnem muszę od- 
powiedzieć w kąciku. 

Niezmiernie ubolewam nad warunkami 
przykremi, w których się Pani obecnie znaj- 
duje. 

Trzeba jednak wytrwać. 
Charakter Pani pisma, nosi tak wybitne 

cechy, dla osób ulegających depresjom—że 
podanie swych przykrości było dla grafologa 
zbyteczne. 5 

Brak—silaych zdecydowanych pociągnięć 
życiowych. Wada zasklepiania się w przeży- 
wanych troskach, niechęć zmiany miejsca— 
—sui generis—domatorstwo. Nerwowość na- 
wet przewrażliwienie. Uczuciowość duża 

Oleńka. Zupełnie słusznie Oleńka moż- 
na się czasem bardzo pomylić. Ponieważ 
jednak w odpowiedziach moich nie ma ani 
tonu neutorskiego, ni autorytetywów, przeto 
należy je czytać z uśmiechem na ustach, a 
błędy wybaczyć. 

Czy mam rację? 
Inteligencja—usposobienie wesołe, po- 

godne, nerwowość jako niezbędna charaktery- 
styczna cecha każdego człowieka co w czasz- 
ce ma mózg, a w żyła.h krew. 

Dużo wiedzy nabytej, 
umysłu. 

© „miłej Oleńce* (rewanż) da się jesz- 
cze to powiedzieć, że zammało czasami słucha 
swego serduszka, które w gruncie rzeczy jest 
dobre. 

Anita X. Otrzyma odpowiedź jutro. 
Karol. Zaszczycony czuję się Pańskim 

listem Panie Karolu—sympatja moja feljeto- 
nowa. 

W NM 229 „Słowa* odpowiedziałem jed- 
nej z moich korespondentek dlaczego odpo- 
wiedzi moje podkreślają—przeważnie dobre 
cechy charakteru. Powtarzam raz jeszcze. 
Ludzie pisują do mnie, będąc w dobrym na- 
stroju i to się odbja na próbkach pisma (vi- 
de listy Napoleona—z Schónbrunnui Św. He- 
leny proszę porównać). Pozatym jestem zde- 
cydowanym optymistą i wierzę w to, że gdy 
ludziom pokaże się iskierkę jakiejść cechy 
aa rozdmuchają ją w sobie i staną się 

epsi. 
A teraz o Panu. 
Umysł—blyskotliwy, wrażliwy na piękno 

dużo odczucla piękna w muzyce—czy Pan 
to zaobserwował. Nerwowość granicząca nie- 
raz z przeczuleniem. Brak jednak inicjatywy 
w poważnych przedsięwzięciach życiowych. 
Ścisłość i systematyczność w sposobie my- 
ślenia. Duże signa pracy nad sobą. Zamiło- 
wania do studjów historycznych — wytrwa- 
łości w nich—szperacza biblotekowegc. 

Dużo sceptyzmu—i orginalności. Zdol- 
ności oszczędnościowe. 

OFIARY 
Zamiast kwiatów na grób ś. p. Pani Sę- 

czykowej składają na Macierz Szkolną zł. 5 
Stejgwiłłowie. # 

błyskotliwość 

dza ' kopalnią. Gdybyś wiedział, ja- 
kie to dla mnie straszne ryzyko! 

— Gdybyś ty wiedział, jak mnie 
to nic, a nic nie obchodzi! | 

— Pozwól moim ludziłom odnieść 
mnie do namiotu. 

— Za nic! Jesteś moim zakładni- 
kiem i nie wypuszczę cię ze swoich 
rąk! 

—Kiedy twój pan dowie się o tem, 
napewno nie pochwali ciebie! 

— Zobaczymy, on sam zdecyduje 
co robić z tobą. 

Nepomuceno, słabnąc, opadł 
ziemię. 

— Nie mam już sił więcej. Rób co 
chcesz. Daj Boże żebyśmy wszyscy nie 
potrzebowali płacić za twój upór! 

Zawołał dwóch ludzi, ze swego o- 
bozu i, w obecności nieufnego Paze- 
ko wydał rozkaz: odstąpić do hazien- 
dy i rozłożyć się obozem wpobliżu, nie 
rozpoczynać żadnej akcji przeciw mie- 
szkańcom Barranco, przeciwnie, uwa- 
żać bacznie, czy nie grozi im jakie nie- 

bezpieczeństwo, a w razie czego uprze 

dzić podejrzenia. 
— A gdyby wśród was znalazł się 

ktoś. kto ośmieliłby się sprzeciwiać 

moim rozkazom, niech pamięta, że ta- 

ką jest wola senority. © 
Te słowa wywarły silne wrażenie: 

ludzie odeszli posłusznie bez szemra- 

nia. Na rozkaz Pazeko czterej robotni- 

cy podnieśli Nepomucena i na no- 

szach wnieśli na podwórze. 

na 

CZĘŚĆ III. „SPRYCIARZE“. 

Rozdziat 1. Poruszenie na gietdzie. 

Spółka akcyjna „Barranco* przy- 
gotowała nową serję akcyj. Powiększe 
nie kapitałów spółki było niezwykłym 
ewenementem, który poruszył całą gieł 
dą. Stawton Meer umiał zamydlić о- 

PIĄTEK, 10 Października 1930 

11.58: 

12.05 
13.10: 

roku 

Czas. 

—13.00: Muzyka z płyt gramof. 

Kom .meteor. 

15.50 —16.10: Tr. z Warsz. 
Rządu nad rolnictwem** odczyt. 

16.10 — 16.15: Program dzienny. 

. 16.15 — 17.15: Muzyka z płyt Koncert 
życzeń. 

„Opieka 

17.15 — 18,45: Tr. z Warsz. Odczyt i 
koncert. 

18.50 — 19.10: Program na sobotę i 
rozmait. 

19.10 — 19.25: Tr. z Warsz. Komuni- 
katy rolnicze. к 

19.25 — 19.35: Kom. L. O. P. P. 
„19.35 — 19.50: Transm. z Warsz. Pras. 

dzien. radjow. 

19.50 — 20.00: Przerwa. 

20.00: Trans. z Warsz. Pogadankai 
muzyczna i koncert symfoniczny z Filhar- 
monji. Po koncercie skrzynka pocztowa te- 
chniczna i retransmisje . 

SOBOTA, 11 października 1930 r. 

11.58: Sygnał czasu. 

12.05 — 13.10: Transmisja z Uniwersy- 
tetu z auli kolumnowej Stefana Batorego. 
Inauguracja roku akademickiego. 
wienie ustępującego rektora ks. C. Falkow 
skiego, zdanie władzy nowemu rektorowi i 
wykład inauguracyjny nowoobranego  rek- 
tora prof. Aleksandra Januszkiewicza. 

13.10: Kom. meteor. 

15.50 — 16.10: Tr. z Warsz. „Kapita- 
lizacja м Polsce““ — odczyt. 

16.10 — 16.15: Program dzienny. 
16.15 — 17.15: Muzyka z płyt gramof. 

17.15 — 17.40: Odczyt z Krakowa. 

17.45 — 18.45: Tr. z Warsz. 
dla dzieci i koncert. 

18.45 — 19.10: Program na tydzień na- 
stępny. 

119.10 — 19.25: Kom. meteor cm fwshrd 

19.10 — 19.25: Muzyka z płyt. 
   19.25 — 19.35: Kom. Wil. Tow. Org. 

i Kół. Roln. 
19.35 — 19.50: Tr. z Warsz. Pras.! 

dzien. radj. ‘ 

20.00 — 20.15: Tr. z Warsz. Feljeton. 

20.15 — 20.30: „W świetle rampy** — 
nowości teatralne — omówi Tadeusz Ło- 
palewski. 

Koncert 20.30 — 24.00: Tr. z Warsz. 
(muzyka lekka) i muzyka taneczna. 

  

       
Związek Muzyków Wileńskich poszu- 
kuje lokału w rejonie ul. Mickiewi- 
cza—Wielkiej, składającego się z jed- 
nej wielkiej sali i mniejszego pokoju 
na 4 godz. dziennie, od 10 —2 p.p. 
Oferty składać: Biuro ogłoszeń S. Ju- 
tana, Niemiecka 4 tel. 222. 

      

  

Dr. Benedykt SCHERMAN 
wznowił przyjęcia, 

choroby płuc, Róentgen. 
Niemiecka 22, tel. 10-69.       

  

Poszukuję 536 zwiezyń: 
cu, Zareeczu bądź w mieście. Łaskawe 
zgłoszenia proszę nadsyłać do Redakcji 

sub. „Mieszkanie*. 
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1000 i więcej dola- ZUPEŁNIE 
rów pożyczymy na DARMO 
pewne zabezpiecze- || pośredniczymy w 

nie. ulokowaniu sum 100 
Wileńskie Biuro Ko- || proc.  zabezpieczo- 
misowo - Handlowe nych. 
Mickiewicza 21, tel. || Wileńskie Biuro Ko- 
152. —2 || misowo - Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 
152. — 

Wydzieržawimy 
100 ha są 4 Tanio i fachowo 
dobrej gleby po isz na - Wikietm na-65-71A64 |-Paooach 1 -7 
Wileńskie Biuro Ko- || Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe || misowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, tel. || Mickiewicza 21, tel. 
152. BE 152. pa             

  

czy. W centrum miasta wynajęto wspa 
niały gmach dla zarządu spółki. Akcjo 
narjusze, wchodząc po szerokich, wy- 
słanych dywanem schodach, pomiędzy 
dwoma rzędami palm, podziwiali bo- 
gactwo i przepych, świadczące o po- 
ważnych rozmiarach sum, któremi roz- 
porządzał zarząd spółki. 

Wszystko w tym domu miało dzia 
łać na wyobraźnię gościa, nie było afi 
szów z nudnemi, nużącemi nadpisami, 
na ścianach widniały świecące plaka- 
ty, które w mgnieniu oka, bez dłuż- 
szych wnikań, dawały patrzącemu po- 
jęcie o tem, jak wspaniale kwitło „Bar 
ranco“. Za estradą na której były fo- 
tele dia członków zarządu, wisiały 0- 
gromne plakaty i wykresy: linja, wska 
zująca wydajność kopalni, podnosiła 
się gwałtownie w górę, wróżąc wprost 
fantastyczne dywidendy. 

Ale dumą Stawtona Meera był 
„kiosk dla zakupu akcyj': były tam. 
kolumny lane ze srebra, stopnie były 
obite srebrnemi płytami, meble ze sre- 
bra, bryły srebra leżały na stołach, pla 
katy z najprzeróżniejszemi informacja- 
mi, wreszcie surowe nap isy: „„Zabra- 
nia się dotykać! — Wszystko to nie 
mogło przejść bez wrażenia. Na srebr 
nych masywnych stołach były poroz- 
rzucane prosp ekty a eleganccy  fun- 

kcjonarjusze ofiarywali każdemu, kto 

kupił 5 akcyj srebrne stylo z napisem 
„Barranco“, na pamiątkę. Ale nie każ- 
dy mógł wejść do sali: w dużej galerji 
która wiodła do sali, zatrzymywano 
chcących wejść na zebranie i spraw- 
dzano, czy byli właścicielami przynaj- 
mniej 10 akcyj, gdyż tylko tacy byli 
dopuszczani do ogólnych zebrań akcjo 
narjuszy. 

W kuluarach pełno było dziennika 
rzy, fotografów i rozmaitych drobnych 
aferzystów na giełdzie. Kupowano 
akcje gorączkowo, chciwie! Ale wśród 

  

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
al. Ostrobran ska 3, 

  

Od dn 6 do 10 października 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

„LBIEĄJTA © BEECANŃ A 
Imponująca wizja życia łódzkiego w-g słynnej powieści WŁ. ST. REYMONTA. Aktów 12. W rolach głównych: 
JADWIGA SMOSARSKA, Marja Gorczyńska, Marja Modzelewska, Kaz. Junosza-Stępowski, St. Grusz- 
czyński, L. Solski i Wł. Grabowski. Rzecz dzieje się w Łodzi, jej okolicach i majątku ziemskim w Łowickiem. 

Kasa czynna od g 3 m. 30. Początek seansów od g_4-ej. Następny program: „Krzyk życia*. 

  

Potężny dramat. Arcydzieło gry i techniki. 

  
  

  

  

Dźwiękowy OTWARCIE SEZONU! W roli który udział w 
Kino-Teatr Triumfalny Przebój gł. LON CHANE tym filinie przy- 
HELIOS" riumfalny Przebój płacił życiem. Rewelacyjne Dodatki Dźwiękowe. 

m Dźwiękowy! Dla młodzieży dozwolone. Ceny zniżone na 
1-wszy seans. Początek o g. 3.30, ost. 10.30. 

DZIŚ! Super-Przebój Dźwiękowy! (Pieśń Opryszka). Arcydzieło ze śpiewem 
Dźwiękowe Kina 

„.KOLLYWOOGD" 
Mickiewicza 22, 

100 proc. dźwiękowiec! 
tropolitain w New-Yorku ŁAW TIBBET. Cały film w naturalnych kolorach. 
żając na wielkie koszty, Tylko na I-szy seans BALKON 80 gr., 

PIEŚNIARZ GÓ 
ceny miejsc normalne. 

z udziałem najgłośn. śpiewaka opery Me- 
Rewel. Dodatki Dźwiękowe. Nie zwa- 

PARTER 1 zł. Początek 
o godz. 4-ej, ostatni s. 10.30 

  

Polskie Kino 

„WAMDA“ 

Wielka 30. Tel. 14-81 

Dziś! 

Tad. Konczyca. 

Najgłośniejszy przebój polski 
1930 r. ze złotej serji 

W rolach gł: 
ST. JARACZ, 

„URODA ŻYCIA" 
NORA NEY, ADAM BRODZISZ, 

IRENA DALMA i inne 

w-g nieśmiertelnego arcydzieła St. 
Żeromskiego. Kierownictwo literackie 
BOGUSŁAW SAMBORSKI, 

  

Kino-Teatr 

„STYLOWY“ 
WIELKA 36.   
DRZEWKA 

i KRZEWY OWOCOWE 
Zaaklimatyzowane, wychowane na miejscu w szkėlkach. 

Nowy wielki dobry wybór 
polecają na sezon jesienny Szkółki Mazelewskie 

przy Kolonji Wileńskiej. 

Wilno, Zawalna 
Ceny przystępne. 

    

LUDZIE BEZ PRAW 

  

Dziś! Wielki niebywały podwójny program! Pierwszy raz w Wilnie! Wybitne artystyczne arcydzieło p. t. 
Potężny dramat w 12 akt. z epoki panowania Carycy Katarzyny Wielkiej 
oraz dzieje Pogaczowa W rol. gł. JAKOWLEWA, STEPANOW i inni arty- 

ści Moskiewskiego teatru. Nad p'ogram_ Arcyzabawne i pikantne dzieje i przeżycia małżonka doby obecnej p. t. 
„ZAGINIONA ŻONA'* komedja-farsa w 10 akt. w roli gł. MARRY KID. 

  

6—2. 
SU 

  

Biuro „Rachuba“ tel. 3-67.   

Panie i Panowie, dobrze się reprezentujący, mogą otrzymać 
od zaraz stałą pracę w poważnej instytucji, 
stnych warunkach. Byt zapewniony. Źgłosić się z dowodami oso- 
bistemi od godz. 17—20 pod adresem Wilno, 

DOKTOR 

Szyrwindt 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 
Wielka 19, od 9—1 i 

na bardzo korzy- 

W. Pohulanka 1. 

    

Rejestr Handlowy 
  

DO REJESTRU SPÓŁDZIELNI SĄDU OKRĘGOWEGO Wę 
WILNIE W DNIU 28-IV 1930 R. POD NR. 776 WCIAGNIETO 

NASTĘPUJĄCY WPIS: 

R.H. Sp. 776 I. Firma: Spółdzielnia Techniczna SPOŁTE- 
WIL z ograniczoną odpowiedzialnością w Wilnie". Siedziba w 
Wilnie, przy ul. Święciańskiej 11. Odpowiedzialność członków 
za zobowiązania spółdzielni trzykrotna w stosunku do zadekla= 
rowanego udziału Celem spółdzielni jest materjalne i kultural- 

krzewienie oszczędności i 
samioponiocy Oraz popieranie działalności innych 
przedmiotem zaś: a) studja, pomiary, «:xspertyzy, sporządzanie 

b) roboty wykonawcze, 
budowlane, drogowe, miernicze, wodne, rieljoracyjne, kanaliza- 
cyjne, wodociągowe, wiertnicze, mechaniczne, instalacje elek- 2 
tryczne i t. p. c) prowadzenie wytwórni materjałów budowla- 3 
nych, jak cegielnie, dachówczarnie, betoniarnie, tartaki, stolar- 
nie, torfiarnie, wapniarnie i t. p., d) prowadzenie składnic ma- 

i materjałów budowlanych i 
Udział wynosi 100 złotych, pierwszy udział winien być wpłaco- 
ny przez członka jednorazowo przy przystąpieniu, następne zaś 
udziały płatne ratami po 20 złotych w przeciągu trzech miesię- 
cy. Na zarządzającego spółdzielni powołano Stanisława Dusz- 
kiewicza, zam. w Wilnie, przy ul. Święciańskiej 11, na zastęp= 
cę jego — Leona Mieczyńskiego, zam. w Wilnie — przy ul. 

ne podniesienie swych członków, 

planów, projektów i kosztorysów; 

szyn, narzędzi 

3—7 

Dr Ginsberg 
Choroby skórne, we- 
neryczne i moczopłcio- 
we. Wileńska 8 о4 
8 — 114 — 8. Те!. 
567. 

GABINET 
Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 
Wilno, Mickiewicz 3) 

spółdzielni; 

je, doskonali, odšwie- 
ża, usuwa jej skazy 

braki, tasaž 
twarzy i ciała (panie), 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów 
i łupież. Najnowsze 
zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 

opałowych. 

W. Z. P. 43. 

  

Wiłkomierskiej 13. Czas trwania spółdzielni — nieograniczony. a. León 
Pismo przeznaczone dla ogłoszeń — „Słowo'*. Rok obrachun- Masuże : = 
kowy — kalendarzowy. Zarząd jednoosobowy, zastępców1; Н 
oświadczenie woli w imieniu spółdzielni podpisuje pod stemp- 
lem firmowym, zarządzający lub jego zastępca. 
rządzającego w sprawach nabywania i obciążania nieruchomo- 
ści, zaciągania przez spółdzielnię pożyczek i sposobu 
wania funduszów spółdzielni wymagają zatwierdzenia Rady 
Nadzorczej. O sprzedaży nieruchomości decyduje Walne Zgro- 
madzenie. Przepisy dotyczące zarządzającego, stosują się w 
równej mierze do jego zastępcy, gdyż ten pełni jego czynności 
lub w jego imieniu występuje. Przepisy o likwidacji są zgodne 
z odnośnemi przepisami ustawy o spółdzielniach z dn. 29-X 
1920 roku. 

   

  

RON AKSA GRINDYS ION 

dziennikarzy zdania byty rozdzielone. 
Niektórzy twierdzili, że spółka zbyt 
gwałtownie postanowiła powiększyć 
swój kapitał zakładowy, zdąwało się 
to podejrzanem, mimo, że wiedziano, 
iż wydajność kopalni wzrasta i kurs 
akcyj z każdym dniem podnosi się. 

Bez względu na t, co mówili scep 
tycy, wieść o powiększeniu sumy ka- 
pitału zakładowego, podniosła w cią- 
gu gu jednego dnia kurs akcyj z 7.30 
do 8.10 za akcję, których nominalna 
wartość była 500 franków. Sala ogól- 
nych zebrań wypełniła się pi brzegi, 
za akcjonarjuszami nie zamykały się 

wprost ciężkie ze srebrnemi okuciami 
drzwi, przy których stali na warcie lo- 
kaje w wyszywanych srebrem mundu- 
rach i białych pończochach. Ale zebra 
nie odbyvwało się przy drzwiach zam 
kniętych. 

W kuluarach niepokoili się i dener 
wowali dziennikarze, pośrednicy, ma- 
klerzy, rozmaite ciemne osobistości... 

-— Zdumiewający typ z tego Me- 
era — dziwił się jedlen — przyje 
żdżając do Paryża nie umiał ani sło- 
wa po francusku, a i teraz, podobno, 
nie zna ich więcej niż sto. A jednak 
prowadzi takie olbrzymie przedsięwzię 
cie i w ciągu kilka miesięcy stał się 
arcymiljonerem. 

— Et, co tam! — krzywił się jakiś 
pesymista, — pan zapomina, że to 
Amerykanin i że kopalnia znajduje się 
na drugim końcu świata, trzeba tam 
jechać i jechać bez końca i nigdy się 
nie dojedzie! W ten sposób każdy о- 
sióf może sobie dobrze kieszeń nała- 
dować. Ale gdyby ta kopalnia była 

gdzieś u nas: w Pirynejach np., — nie 

dałby pan za niego i dziesięciu tysię- 

cy! 
> — Czy pan naprawdę myśli, że to 

wszystko?... 
2 

ręczne, wibracyjne i pla- 

styczne. Eptlacje. 
(rabinet 

Kosmetyki 
Leczniczej 

J. Hryniewiczowej, 

Decyzje za- 

loko- 

Przyj. w @. 10-1 i 4-7 

  

|Damic 
Akademji Paryskiej S. Fajnsztejna 

D. FAJNSZTEJN — 

"H kretowa 11—3. 

     "m usługę oddam B, 

    

m. 4. ; 

Urodę kak ie ь 

Codziennie cd g. 10—8. | 

Cedi6 

W. Z. P. NE 26, Wiadomość w Adm. Sło- kiej, 

f WZMaCRia 
według metody prot. 
mnemoniki, Celonka 

WILNO. ZAWALNA 15. 
Moje mnemoniczne lekcje — korespondencje dis 
zamiejscowych, w zupełności zastępują ustne 

wykładanie. 

Prospekty - broszury (16str.) wysyłam darme. 

Informacje od 4 —6 p.p. codziennie. 1 

  

Pianina 
ifortepiany 
do wynajęcia. Portowa 

AKUSZERKA 19—6. 

ŚMIAŁOWSKA 
oraz Gabinet Kosme- SPRZEDAM autobus 
tyczny, usuwa zmarszcz Z , koncesją (miejska). 
ki, piegi, wągry, łupież, Oferty do administra- 
brodawki, kurzajki, wy- Cii „Słowa* LIM. —?2 
padanie włosów. Mic- PW atp 

Karakuły kiewicza 46. 

POZA okazyjnie duży płaszcz i LOKAL amski w dobrym sta- 
nie do sprzedania ta- 

Wynajmuje się 
gabinet z używal- 
nością salonu. Za-Ę 

  

  

     

  

    
     

pokój z kuchnią 
z opałem i światłem. Udzielam iekcyj w 
Mickiewicza 5, Sklep Zakresie 4 klas gimnaz- 

  

W. Kowalski. —Q jum oraz chemji w kla- 
sach starszycii. Wyna- 
grodzenie umiarkowa- 
ne, mogę za pokój 

Turgielska 18 m. 1-3 Z LL A AWANS 
Kursy kroju, szycia 
robót ręcznych i me- 

: delowanis 
i — tilo- i ak Kwiaty aero |. Kiofasūsj. tia 

i likusy do sprzedania | Wilka 56 m. 3 
tanio. Dzielna 30. —0 przyjmuję | uczenice 

zapisy codziennie, dla 
przyjezdnych  pomie- 

  

  

KUPNO! 
SPRZEDAŻ 3     
MAJĄTEK w pobli- 
żu stacji kolejowej 
obszaru około 200 
ha, gleba dobra, 
sprzedamy  okazyj- 
nie za 25.000 złot. 
Dom HK. „Zachę- 
ta“ Mickiewicza 1, 

tel. 9—05. 

Fortepjan 

szczenie zapewnione. 

      AAINOE LON książkę 
wojskową wyd. przez 
P.K.U. Święciany rocz- 
nik 1891 na imię Kon- 

  

ul. WIELKA krótki pierwszorzędnej stantego Łapcika, za- 
KA M 18 m9. marki do wynajęcia na mieszkałego . we wsi 

Kobylnic- 
unieważnia się. g 

dogodnych warunkach. Bałasze gm. 
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— Na czem pan opiera swe wąt- wa serja akcyj zmniejszała jeh dywi- 
pliwości. dendy. Sprawozdania zacządu: wysłu- 

— Czy pan zauważył, że na New- 
Jorskiej giełdzie „Barranco* zaczęło 
spadać? 

— Ja myślę! Taki wyjątkowy wy- 
padek, że udało się wyrwać meksykań 
ską kopalnię z rąk Amerykanów. — - 

—Tem bardziej trzeba mieć się na 
baczności. 

— Tak, ale niech no pan sprobuje 
kupić na giełdzie akcje, ze świecą ich 
nie znajdziecie! Momentalnie rozkupu- 

ja! 
— Przy takiej reklamie! 
— Skupuje je w wielkiej ilości For 

tiolis. 
— Czy jest tak bardzo bogaty? 
— Kopalnia przyniosła jego bratu 

kilkaset miljonów. On wie najlepiej. 
co jeszcze można oczekiwać od „Bar- 
ranco““. 

— Kopalnia nie jest wieczna. Wy- 
czerpać się może. 

Pincheloche, redaktor i wydawca 
finansowego świstka jnformacyinego, 
hył pesymistą od czw kiedy kasa 

Spółki akcyjnej „Barraaco * odmówiła 
mu subsydjów. 

Hałas i reklama, którą tak zręcz- 

nie zorganizowano dokoła nowego wy 

dania, nie mogły osz ukać takiego Sta- 

rego wróbla, jak on. A jednak nie mógł 
zdecydować się, czy naieżało zrać na 
akcjach „Barranco*, czy nie. tbciał 

uchwycić odpowiednią chwilę, by 
największym zyskiem sprzedać 
akcje. 

Zbliżył się do grupy reporterów, 
którzy łapali wychodzącycn z sali ak- 
cjonarjuszy. Z ust do ust podawano so 
bie wieści o tem, co sie działo na szli. 

Początkowo propozycje zarządu 
nie spotykały się ze zgodą akcjonarju- 
szy, którzy nie życzyli sobie, by ne- 

z 
swe 

chano zimno prawie wrogo. Wiado- 
mość o tem, że pierwsze półroczę przy 
niosło 8 proc. kapitału, wywołało, co 
prawda wielkie niezadowolenie, gdy 
zarząd oświadczył, że wszelkie docho- 
dy postanowił obrócić na wydanie no- ' 
wych akcyj. Rozlegały się ostre głosy 
protestów, tak stanowcze, że przewód- 
niczący, hrabia Misere - Tifan, mimo, 
że znał się na rzeczy, stracił się, a 
monoki wypadł mu z oka. 

Ale wstał Stawton Meer i poprosił 
o głos. Niezrozumiałym, kulejącym i 
nosowym językiem, wyraził niezadowo 
lenie z powodu tak nieprzychylnego 
stanowiska akcjonarjuszy do poczy- 
nań zarządu. 

Skąd to niezadowolenie? Czy 
akcjonarjusze mogą coś zarzucić za- 
rządowi? Dywidenda 8 proc. z akcyj 
500 fr. stanowi 40 П. z których nale- 
ży potrącić podatek. Ale akcje, 6d 
chwili wydania, podniosły się na gieł- 
dzie o 300 fr. zysk pewny i dający się 
momentalnie osiągnąć. 

Na co skarżą się  akcjonarjusze? 
Czy na to, że za dużo zarabiają? No, 
cóż, to łatwo naprawić: zarząd odda 
8 proc. dywidendy, ale uprzedza, że po 
odliczeniu podatków zostanie tylko 4 

proc., a może i 3 proc. Kurs akcyj oh- 
miży się, stosownie do wydanej dywi- 
dendy, z 810 do 400, być możei Czy 
tego pragnie zebranie? Zarząd v.ysłu- 
cha żądań akcjonarjuszy i uczyni tak, 
jak będą chcieli. 

Nastrój zmienił się momentalnie. 

Zebranie odmówiło jednogłośnie przy- 
jęcia dywidendy. 
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Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Weydyłło 
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Drukarnia Wydawnictwa „Siowo”. Zamkowa 2 
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