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RACJONALNY PODZIAŁ WŁADZY 
WYWIAD Z SĘDZIĄ JANEM PIŁSUDSKIM 

Czołowy kandydat list kandydatów 

Bezpartyjnego Bloku Współpracy z 

Rządem do Sejmu i Senatu w Łodzi 

p. Jan Piłsudski udzielił dziś naczel- 

nemu redaktorowi „„Republiki“ p. Mar 

janowi Ołtarzewskiemu następującego 

wywiadu: 

— W ostatnich latach Pan Sędzia 

interesuje się szczególnie sprawą zmia 

ny Konstytucji. Jaki jest stosunek te- 

go zagadnienia do sprawy gospodar- 

czego rozwoju Polski? 

— Stosunek jest wyraźny i prosty. 

Powszechnie jest znane, że bez dobrej 

polityki ogólnej w państwie niema ani 

dobrych finansów, ani dobrej polityki 

gospodarczej. Jakże tu robić dobrą i 

celową politykę, jeśli te podstawowe 

zasady ustroju państwowego, które 

nazywamy Konstytucją, przeczą naj- 

istotniejszym potrzebom życia? Nasza 

nowa Konstytucja musi być właśnie 

oparta na wymaganiach życiowych, na 

rzeczywistych potrzebach, by być skon 

struowana tak, aby prace państwowe 

mogły być wykonane szybko, sprężyś 
cie i celowo. 

— jak Pan Sędzia wyobraża so- 

bie to praktycznie? 

— W pierwszym rzędzie chodzi 

tu o ustabilizowanie rządu. Nie jest 
to tylko problem polski, ale ogólno - 

europejski. Proszę sobie np. wyobra- 

zić, że we Francji niekiedy na jednem 

posiedzeniu parląmentarnem zgłasza- 

nych było pięć, albo i więcej wnio- 

sków o wyrażenie rządowi votum nie- 
" ufności. Jakże ma rząd pracować, 

jeśli jest nieustannie zagrożony w 

swem istnieniu, jeśli wiecznie siedzi 
na cenzurowanem i zależny jest, już 

nietylko od dobrej woli, ale i często 

od kaprysów przywódców partyj po- 
litycznych. I przytem Francja jest kra 

jem o starych tradycjach państwo- 
wych, o wyrobionym aparacie biuro- 

kratycznym, o silnem poczuciu społe- 

cznem prawa. 

Cóż dopiero mówić o młodym, nie- 
doświadczonym organizmie państwo- 

wym, jakim jest Polska. Nasze dawne 
kilkumiesięczne rządy, o spętanych 
przez Sejm rękach, nie miały nawet 

czasu, aby namyślać się, co robić i jak 

a już były obalane i na ich miejsce 

dźwigał się, w grzechu pierworodnym i 
słabości, kolejny rząd, zgóry skaza- 
ny na kończącą się szybko i bezsławną 
śmierć. Pan mówi o zależności spraw 
gospodarczych od spraw konstytucyj- 
nych. A czy fatalny spadek złotego 
polskiego w 1925 roku i wszystkie je- 

go dalsze zgubne następstwa nie 

były, w części przynajmniej, winą nie- 
trwałej koalicji rządowej, wznoszonej 

i burzonej zaraz przez stronnictwa sej 
mowe. Życie gospodarcze zawsze po- 

trzebuje spokoju i poczucia trwałoś- 
ci, a naszą fatalna konstytucja dawa- 
ła krajowi tylko chwiejność politycz- 
ną, niezdecydowanie, brak energji w 

poczynaniach, brak uciągłości i kon- 
sekwencji w rządzeniu. Oto jest zwią- 
zek smutny, ale prawdziwy. I myśli 
Pan, że Polska pod tym względem jest 
wyjątkiem? Jak u nas, tak jest we 
Francji, Niemczech, Włoszech — do 
przewrotu faszystowskiego — i Hisz- 
panji do ogłoszenia dyktatury przez 
Priimo de Riverę. Rządy trwały od 5 
do 8 miesięcy przeciętnie. Życie sa- 
mo znajduje sobie lekarstwa na dole- 
gliwości. Rozprężenie gospodarcze we 

Włoszech, groźba staczanią się w prze 
paść bolszewicką — oto, co samo 

przez się spowodowało zwycięstwo 

Mussoliniego. Zanik funkcyj gospodar 
czych w Hiszpanji, rozdzieranej wal- 
kami partyjnemi, oddał w swoim cza- 
sie rządy w, ręce Primo de Rivery. 
Równocześnie zaś widzimy, że w A- 
meryce zasada stałości rządów jest 
kamieniem węgielnym polityki, ostoją 
mocną i skuteczną porządku gospodar 

czego i społecznego. Żaden parlament 

nie jest tam w stanie wyrazić rządo- 
wi votum nieufności, gdyż rząd odpo- 
wiedzialny jest tylko przed prezyden- 
tem, wybieranym przez naród na 4 la- 

  

ia, co stwarza dla rządu możność pra 

cy konsekwentnej i planowej, a o to 

przedewszystkiem chodzi. 

— Pan Sędzia nie jest jednak prze 

ciwnikiem parlamentu? 

— Nie jestem i pod tym względem 

podzielam całkowicie ideę Marszałka, 

który w ostatnim swym wywiadzie pra 

sowym zaznaczył z całym naciskiem, 

że nie jest wrogiem przedstawiciel - 

stwa narodowego, ale wrogiem niewła 

ściwego funkcjonowania rozmaitych 

władz w państwie. Niech Pan zważy 

że zasada podziału władz, będąca je- 

dną z podstaw wszystkich nowożyt- 

nych konstytucyj, z biegiem lat zupeł 

nie zmieniła swój charakter. W okre- 

sie przywilejów królewskich zmaga- 

nia się władzy monarszej z parlamen- 

tem były "oczywistą koniecznością, 

ponieważ obie te siły walczyły o wpły 

wy i znaczenie w państwie. Dziś wal 

ka władz, będących właściwie tylko 

organami jednego i tego samego pań- 

stwa, jednego i tego samego narodu, 

jest nonsensem i to szkodliwym ze 

wszechmiar. Zamiast o walce władz, 

należy dziś mówić jedynie o współ- 

działaniu, o rozgraniczeniu kompeten- 

cyj, o umożliwieniu i ułatwieniu sobie 
wzajemnie pracy i nader trudnych о- 

bowiązków. Tymczasem, widzimy, że 

w dzisiejszej naszej Konstytucji wła- 

dza ustawodawcza ma wszystkie plu- 
sy i przywileje. 

— A wykonawcza? 

— Wszystkie minusy, obowiązki i 
ciężary. Załeżna jest od każdego ka- 
prysu sejmowego, od zmiennych na- 
strojów poselskich. Mamy dziś po- 
dział władz, a niema równowagi 
władz. Sprawowanie rządów musi być 
ułatwione, nie można rządom wiecz- 
cznie tylko kłaść kłód pod nogi. 

— Jak Pan Sędzia wyobraża sobie 
konkretnie zmianę Konstytucji? 

—Tego nie mogę jeszcze dziś spre 
cyzować, nie będąc czynnikiem decy- 
dującym, ale dam Panu kilka przykła- 
dów konkretnych, jak fatalnie układa 
się praca pozytywna przy dzisiejszej 
konstytucji i jak wobec tego trzeba 
zmienić ramy jej. Historyczna zasada 
przedstawicielstwa narodowego głosi, 
że tylko Sejm ma prawo uchwalania u- 
staw, które nakładają na obywateli 
obowiązki. Sejm nasz zazdrośnie strze 
że swych uprawnień. Dawniej, kiedy 
na drogach były postoje i wozy spo- 
tykały się rzadko, ustawa drogowa 
nie była rzeczą palącą. Dziś, przy ko- 
losalnym ruchu kołowym, jest ona rze 
czą konieczną. Sejm ją uchwalił, albo 
wiem Sejm dopiero mógł nakazać oby 
watelom, aby np. w ruchu kołowym 
trzymali się prawej strony drogi pod 
groźbą drobnej kary. Tak samo Sejm 
stracił czas na uchwalenie ustawy o 
używaniu tytuł. inżyniera w Polsce i 
obowiązku zwrotu stypendjów, z któ- 
rych korzysta młodzież akademicka w 
czasie studjów, ale ten sam Sejm nie 
znalazł czasu na uchwalenie ustawy 

samorządowej. Przecież nie można 
tych spraw w podobny sposób trak- 

tować. Po wojnie państwo, szczegól- 
nie młode państwo ma tyle zagadnień 

nagłych do uregulowania, tyle proble 
mów niecierpiących zwłoki, że zupeł- 

nie wystarczy, jeśli władza wykonaw- 
cza będzie miała prawo dekretowa- 

"nia, w ograniczonym ma się rozumieć 
zakresie, a przedstawicielstwo narodo 

we zachowa dla siebie prawo kontroli 
nad dekretami post factum. Jedną z 
właściwości władzy musi być szybkie 
sprawowanie swych funkcyj, a tym- 
czasem Sejm zagarnął zbyt wiele dla 
siebie. Sejm chciałby wszystko robić 

sam i z konieczności robi to powoli, 
gubiąc się i nie mogąc sprostać wy- 
mogom życia. Dziś to już nie czasy 
Karola Wielkiego, który rano sądził 
poddanych, w południe wydawał dy- 
spozycje administracyjne, a wieczorem 
sam spisywał swe inwentarze zamko- 
we. Chcę tu podkreślić — jeszcze je- 

dna kwestja struktury społecznej jest 
poważnym czynnikiem, od którego za 

leżą normy konstytucyjne. W dawnem 

państwie, czysto rolniczem, powolny 

z natury rzeczy obrót gospodarczy po- 

wodował wolne poruszanie się machi- 

ny państwowej. Stosunki zmieniały 

się również bardzo powoli. życie mia- 

ło czas czekać na ustawy. Dziś handel 

i przemysł odegrywa olbrzymią rolę. 

Życie obraca się tak szybko, jak ko- 

ła maszyny. Normy prawne muszą go 
nić życie w szybszem tempie. Ustawo 
dawstwo musi być szybkie i sprawne, 
pozostające w nieustannym z pań - 

stwem kontakcie. Czy wobec tego kto 

kolwiek bądź sądzi, że można 516 о- 

bejść bez gruntownej rewizji naszej 

konstytucji, przy której praca ustawo- 

dawcza idzie doprawdy  šlimaczem 

tempem — kończy p. Jan Piłsudski. 

Na froncie wyborczym 
INTERWENCJA B. POSŁÓW U GE- 

  

NERALNEGO KOMISARZA WYBOR- - 
CZEGO. 

Członkowie państwowej komisji wy 
borczej b. posłowie Pużak (PPS), Kry 
sa (Str. Chł.) i mecenas Urbanowicz 
(Piast) interwenjowali wczoraj u p. 
komisarza wyberczego w sprawie u- 
nieważnienia w szeregu okręgów wy- 
borczych zgłoszonych list kandyda- 
tów. Delegacja wskazała że zakwe- 
stjonowanie podpisów następuje na 
podstawie opinji gratologa, choć mo- 
żna porozumieć się bezpośrednio z 
podpisanymi. Dalej delegacja zwróci- 
ła uwagę, że komisja bierze pod uwa- 
gę oświadczenie o wycofaniu podpi- 
sów wbrew wyjaśnieniu Sądu Najwyż 
szego, że podpisów zgłoszonych co- 
tać nie można. 

W odpowiedzi na to generalny ko 
misarz wyborczy oświadczył, że inter- 
wenjował w poszczególnych wypad- 
kach. 

Nadto delegacja zwróciła uwagę 
na propagandę jawności głosowania, 
prosząc generalnego komisarza o wy- 
danie zarządzeń przypominających ko 
nieczność przestrzegania tajności gło- 
sowania. 

W związku z interwencją delega- 
cji u p. generalnego komisarza wybor 
czego zwołane zostaje na piątek po- 
siedzenie okręgowej komisji wybor- 
czej Kraków - powiat, na którem zo- 
stanie ponownie rozważona sprawa 
ważności listy centrolewu, która zo- 
stała unieważniona kilka dni temu. 

PEŁNOMOCNICY CENTROLEWU W 
ŚWIĘCIANACH MAJĄ ZASKARŻYĆ 

DECYZJĘ KOMISJI. 

W związku z unieważnieniem w 
okr. Święciańskim listy „Centrolewu* 
z powodu zakwestjonowania podpi- 
sów pełnomocnicy tej listy postanowi- 
li zaskarżyć decyzję komisji wybor- 
czej do Sądu Najwyższego. 

ARESZTOWANIE B. SEKRETARZA 
U. N. D. 0. 

TARNOPOL. (PAT). — Na pole- 
cenie sędziego śledczego w Czortko- 
wie. został w dniu 30 bm. aresztowany 
były senator Undo Wasyl Baranyk z 
Zaleszczyk. Aresztowanie Baranyka 
pozostaje w związku ze sprawą kar- 
ną byłego posła ks. Kunickiego. 

AKCJA B.B. NA PROWINCJI. 
— Odbyło się w Miadziole zebranie in- 

formacyjne b. wojskowych przy udziale 0- 
koło 300 osób. Zebranie wypowiedziało się 
jednogłośnie za BBWR, uchwalając  rezo- 
lucję, głoszącą: „iż zebrani b. wojskowi w 
Miadziole i nadal pozostaną wiernymi żoł- 
nierzami w służbie Marszałka Piłsudskiego. 

—Dnia 29 bm. odbył się w Smorgoniach 
wiec liczący około 400 osób, Wiec wypowie 
dział się jednogłośnie za BBWR. 

Zakończono wiec entuzjastycznemi — о- 
krzykami na cześć Marszałka Piłsudskiego. 

— Jak donoszą z Zabrzezia (pow. Wo- 
łożyński) odbyło się tam zebranie przedwy- 
bercze EB: Żabrzeskiej. Zebranych około 
800 osób. 

Uchwała o poparciu listy nr. 1 przesz- 
ła jednogłośnie. Zebranie zakończono entu- 
zjastyczn emi okrzykami na cześć Marszał- 
ka, które trwały kilkanaście minut. 

KALENDARZYK ZEBRAŃ PRZEDWY 
BORCZYCH BBWR W ŚRÓDMIEŚCIU 

Dnia 1-go i 2-go listopada odbędzie się 
w Wilnie cały szereg zebrań i wieców 
B. B. W. R. 

Dnia 1-go listopada o godz. 12 min. 30 
w sali klubu Mickiewicza 53-a, odbędzie się 
wiec robotniczy. 

O godzinie 15 tamże zebranie informa- 
cyjne przedwyborcze, o godz. 17 tamże wiec 
ogólny. 

Dnia 2-go listopada o godz. 12.30 w sali 
Klubu Mickiewicza 33-a, odbędzie się od- 
czyt prof. Makowskiego na temat: „Sejm, a 
zmiana Konstytucji".. O godz. 13 przy ul. 
Zawalnej nr. 1, odbędzie się. „Wiec dozor- 
ców domowych". O godz. 15 tamże—, Wiec 
drobnych kupców i przemysłowców”. O g. 
17 w sali Klubu — Mickiewicza 33-a, odbę- 
dzie się „Wiec ogólny". 

   

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKQNIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul Zamkowa, — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S$. Zwierzyński. 
KLECK —- Sklep „Jedność". 
LIDA — nt. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

SŁONIM — Ksi 
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NIEŚWIEŻ — l. Ratuszowa — 
O — Kiosk St. 

N. ŚWIĘCI — кн&ш 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Nancz. 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

Jaźwińskieg=. 

T-wa „Ruch“, 

D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 12. 
STOŁPCE -— Księgarnia T-wa „Ruch”, 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Ryne К W 
WILEJKA POWIATOWA — ri. Mickiewicza 24, F. Juczewsxa 
WARSZAWA — T-wo 
WOŁKOWYSK — Ki 

k 9 — N. Tarasiejski. 

„ Ко!. „Ruch”. 
T-wa „Ruch“. 
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Sytuacja gabinetu Tardieu 
PARYŻ. (PAT). — Wobec zbliżającej się sesji parlamentarnej cała u- 

waga skierowana jest na sytuację gabinetu Tardieu, a zwłaszcza na stano- 
- wisko Brianda. W-g wszelkiego prawdopodobieństwa gabinet ten utrzyma 

się przy władzy. Obawiano się poważnie ofensywy w Senacie, lecz Poincare 
stanął otwarcie po stronie gabinetu i użył swego autorytetu, aby wpłynąć 
na uspokojenie umysłów. : 3 : 

Nie dość jednakże — pisze „Paris Midi“ — że chwilowo nie zagraža 
nic gabinetowi Tardieu. Należy jeszcze postarać się, aby sytuacja ustabili- 
zowała się ostatecznie. Wobec przygotowujących się poważnie wypadków 
na zewnątrz, trzeba koniecznie przejść od różniczkowania się rozmaitysh u- 
grupowań parlamentarnych do ustalenia poważnego stronnictwa parlamen- . 
tarnego, któreby mogło stawić czoło zarówno położeniu zewnętrznemu, jak 
i wewnętrznemu. 

Znamienne oświadczenie w sprawie polityki 
palestyńskiej 

LONDYN. (PAT). Minister Kolonji lord Passfield oświadczył na ze- 
braniu parlamentarzystów Labour Party, że rząd nie ma zamiaru odstąpić od 
polityki poprzednich rządów w stosunku do Palestyny. | : AA 

Zdaniem mówcy, tarcia, które istnieją obecnie w tej sprawie opierają 
się jedynie na nieporozumieniu. : 03 

LONDYN. (PAT). W wygłoszonem wczoraj przemówieniu Mac Do- 
nald oświadczył jeszcze, iż należy spróbować, postępując w duchu mandatu 
nad Palestyną i s tosując się ściśle do jego litery usunąć rozbieżność między 
wrogiemi stronami przez złożenie pewnych deklaracyj. Nic nie zaskoczyło 
bardziej ministerstwa Kolonji jak niezwykłe intencje przypisywane temu mi- 
nisterstwu i całemu rządowi w związku z oświadczeniem rządowem o Pa- 
lestynie. 

‚ Mowiac o konierencji imperjum, Mac Donald zaznaczyt, iž konferencja 
ta wykazaia, že rzekoma wolna wymiana pomiędzy poszczególnemi częś- 
ciami imperjum jest absolutnym nonsensem, i że jedyną taryfą celną, mogącą 
mieć jakąkolwiek wartość dla dominiów byłaby taryfa celna od artykułów 
spożywczych. ta 

Delegacja sowiecka na sesję kom 
rozbrojeniowej w Genewie 

GENEWA. (PA). — Sekretarjat Generalny ogłasza listę delegatów na 
zbierającą się tu 6 listopada przygotowawczą komisję rozbrojeniową. Że 
strony Rosji Sowieckiej spodziewany jest przyjazd Litwinowa i Łunaczar- 
skiego, jako szeiów delegacji. Pozatem delegacja sowiecka obejmie 8 osób. 
Inne delegacje pozostaną w tym samym składzie, co podczas poprzedniej 
sesji. 

Fiasco spisku Pangalosa w Grecji 
ATENY. (PAT). Były dyktator Panagalos zwołał wczoraj wieczorem tajne zebra- 

nie swych zwolenników w jednym z domów wpobliżu koszar wojskowych. Uczestnicy 
zebrania jednakże zbiegli, gdy dowiedzieli się, że wciągnięte do akcji oddziały poli- 
cyjne i wojskowe zostały zaaresztowane. Pozatem aresztowano 4 oliceów i 5 osób cy- 
wilnych. Wydano polecenie aresztowania samego Pangalosa. Ruchowi temu nie przy- 

isują większego znaczenia. 
M M TENY. (PAT). — Prasa donosi o fiasco organizowanego przez Pangalosa ро-› 
wstania zbrojnego. Na skutek przypadkowego wystrzału, „danego przez żołnierza, sto- 
jącego na straży przed domem, gdzie zgromadzili się spiskowcy, zebrani pierzchnęli; 
wskutek czego nk aresztowała tylko około 30 ludzi. Postanowiono również aresz- 
tować samego Panagalosa. Według pogłosek, spiskowcy zamierzali oddać w ręce Pan 
alosa władzę dyktatorską. , 

= ATENY. (PAT). są W wykrytej wczoraj ruchawce, zainicjowanej przez Panga- 
losa, aresztowano dalszych 11 oficerów. Najstarszy z oficerów jest w randze majora. 
Sztekker zdobył mistrzostwo świata. 

BUDAPESZT. (PAT). — W zawodach zapaśniczych o mistrzostwo świata Sztek- 
ker zdobył mistrzostwo świata w wadze ciężkiej. 

Podróż królewskiej pary bułgarskiej 
STAMBUŁ. (PAT). — Jacht młodej bułgarskiej pary królewskiej prze 

płynął wczoraj wieczorem Dardanele. 
SOFJA. (PAT). — Jacht krójewski wszedł o godz. 17 do portu Bur- 

ges, powitany salwami armatniem: i entuzjastycznemi okrzykami ludności, 
która skupiła się na przystani. W chwilę po wylądowaniu, po dokonaniu 
zwykłych prezentacyj, para królewska wsiadła do oczekującego już pociągu 
specjamego. 

Trzęsienie ziemi we Włoszech 
RZYM. (PAT). — W dn. 30 października o godzinie 8 rano odczuto 

silne trzęsienie w okolicach Ankony. Epicentrum znajdowało się na Adrjaty- 
ku, wpobliżu Sinigalji. Pierwsze wiadomości z terenu katastrofy donoszą o 

Rakši 

isji 

'kilkunastu rannych oraz o zawaleniu się murów pałacu prowincjonalnego i 
części wieży kościelnej w Ankonie. Trzęsienie miało charakter falisty. 

ANKONA. PAT) (Stefani). Skutkiem trzęsienia ziemi dwie osoby zo- 
stały zabite, zaś 60 odniosło rany. W Sinigalji i okolicy zabitych zostało 0- 
koło 20 osób. Straż ogniowa, żołnierze i milicjanci prowadzą akcję ratun- 
kową z ogromnym zapałem. W jednej ze wsi wpobliżu Ankony zginęły trzy 
osoby. 

W Ankonie zawaliło się kilka domów, wiele uległo uszkodzeniu. W 
miejscowościach Fabriano, Rawennie i innych, szkód nie zanotowano. 

WSTRZĄSY SEJSMICZNE ODCZUTO W JUGOSŁAWII. 
BIAŁOGRÓD. (PAT). — Tutejszy instytut sejsmologiczny zarejestro- 

wał o godzinie 8 min. 17 silne wstrząsy sejsmiczne, które trwały 34 m. 
Ośrodek trzęsienia znajdował się o 665 kłm. na południo - zachód od Bia- 
łogrodu. 

Znowu walka z opozycją prawicową w ZSSR. 
MOSKWA. (PAT). — Walka z prawą opozycją przybiera w Sowie- 

tach szersze rozmiary. Na zebraniach publicznych i meetingach rozważana 
jest krytyka w stosunku do prawych poglądów, które w dzisiejszych warun 
kach mają być rajgorsze tak dla całości partji, jak : Związku Sowiec- 
kiego. W uchwałanych rezolucjach podkreśla się też, że prawy oportunizm 
istnieje dalej. Prawa opozycja, wyczekując momentu dla przeprowadzenia 
otwartej walki z partją, uznaje formalnie program partji, prowadzi jednak 
przeciwko niej ukrytą walkę frakcyjną. Dalej zaznacza się w rezolucjach, że 
warunki zewnętrzne umożliwiają stworzenie bloku prawych i lewych oportu- 
nistów dla wałki z zasadami partyjnemi. 

  

Aresztowanie prezesa Zw. UNDO 
LWÓW. (PAT), — W związku z badaniem materjałów, znalezionych: 

przy rewizji, dokonanej w swoim czasie w sekretarjacie Undo, władze bez- 
pieczeństwa przeprowadziły w dn. 30 bm. rewizję w mieszkaniach prezesa 
Undo Dymitra Lewickiego i sekretarza generalnego tej partji Lubomira Ma- 
karuszki. 

Wobec wykrycia przy rewizji materjałów, wskazujących niezbicie na 
związek obu tych działaczy z czynnikami zewnętrznemi, prowadzącemi ak- 
cję na szkodę państwa polskiego, Lewicki i Makaruszka zostali w dn. 30 bm. 
aresztowani. Sprawa została przekazana władzom sądo 
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KŁOPOTY MAC 
DONALDA 

Przed paru dniami król Jerzy 0s0- 
biście otworzył po raz pierwszy po 
chorobie sesję parlamentu angielskie- 
go. Orędzie królewskie, które jak wia 
domo jest deklaracją rządową, wbrew 
zapewnieniom prasy przyniosło kilka 
niespodzianek, a mianowicie, zapo- 
wiedź zwołania w najbliższym czasie 
tak zw. konferencji okrągłego stołu 
dla spraw Indyj i przedłożenie projek 
tu reformy wyborczej. 

Zapowiedź złożenia projektu  re- 
formy wyborczej  przetłomaczona na 
język praktyczny oznacza, że pomię- 
dzy Mac Donaldem a liberałami nastą 
piło ciche porozumienie i rząd partji 
Pracy ma narazie z tej strony zape- 
wnione poparcie. Czy jednak ten nie- 
oficjalny sojusz z liberałami pozwoli 
Mac Donaldowi wytrwać do końca ka 
dencji, trudno przewidzieć, ponieważ 
przed rządem Labour Party piętrzą się 
nielada trudności i co najważniejsza, 
porozumienie z liberałami może tylko 
pogłębić i zaostrzyć tarcia w łonie par 
iji Pracy. 

Kłopotów Mac Donald ma co nie- 
miara i niewiadomo, który z nich jest 
niebezpieczniejszy. Dla rządu robot- 
niczego, który miał tyle zrobić dla po- 
prawy bytu rzesz robotniczych, naj- 
ważniejszą rzeczą będzie zdaje się 
Sytuacja wewnętrzna. Przedstawia się 
ona rozpaczliwie. Liczba bezrobotnych 
przekroczyła cyfrę dwóch  miljonów. | 
Każdy tydzień przynosi dalsze zwięt- 
szenie armji bezrobotnych mniej wię- 
cej o 20 tysięcy osób. Obroty handlo- 
we kurczą się. Bojkot towarów angiel 
skich w Indjach wywołał poważną 
stagnację w przemyśle włókienniczym. 
Wrzenie w Indjach wywołane przez 
akcję niepos.uszeństwa cywilnego 
Gandhiego bynajmniej nie zostało u- 
sunięte i w zapowiedzianej konieren- 
cji okrągłego stołu dla spraw Indyj 
będzie brakowało przedstawicieli na- 
cjonalistów hinduskich. Próby pertrak 
tacyj z osadzonym w więzieniu Gan- 
dhim spełzły na niczem. 

Sytuacja w Egipcie i Palestynie 
daleka jest od tego aby określić ją, ja- 
ko pomyślną. Energiczne rządy Sidki- 
Paszy i nadanie nowej konstytucji 
przez króla Fuada, nie usunęły przy- 
czyn fermentu, Potężne stronnictwo 
Wafd nie kryje się bynajmniej, że po- 
została mu droga akcji rewolucyjnej 
dla osiągnięcia swych celów. 

Tak jak potężne trzęsienie ziemi 
wywołuje wstrząsy podziemne i oży- 
wia często działalność wygasłych wul 
kanów — akcja Gandhiego w Indjach 
i ciągłe zatargi w Egipcie spotęgowa- 
ły aktywność ludności arabskiej w 
Palestynie. Ogłoszona Biała Księga, 
zawierająca interpretację mandatu pa- 
lestyńskiego i wytyczne polityki an- 
gielskiej na przyszłość w Palestynie, 
wprowadzająca zrównanie obu narodo 
wości żydowskiej i arabskiej, wywoła- 
ła niezadowolenie Arabów i oburze- 
nie całego świata żydowskiego. O ile 
niezadowolenie Arabów jest pozorne, 
ponieważ istotnie Biała Księga przy- 
nosi w znacznym stopniu zrealizowanie 
ich postulatów o tyle oburzenie Ży- 
dów jest szczere, aczkolwiek wątpić 
można, czy hałas, podjęty przez Ży- | 
dów potrafi coś zmienić. Krytyczna 
ocena Białej Księgi przez konserwa- 
tystów i liberałów, jest tylko manew- 
rem opozycyjnym i nieobowiązującym 
gestem, ponieważ każdy rząd angiel- 
ski w obecnej sytuacji musiałby uczy 
rić to samo, co uczynił rząd Mac Do- 
ualda. Sprawa żydowska w Palesty- 
nie oddawna przysparzała Anglji kło 
potów, uniemożliwiając uregulowanie 
stosunków z Arabami, co jest konie- 
czne dla utrzymania tego odcinka dro- 
gi od Indyj. Trzeba było więc ją rady 
kalnie załatwić. 

Nie lepiej, niż sytuacja wewnętrz- 
na przedstawia się polityka zagrani- 
czna. Najważniejsza sprawa rozbroje- 
nia morskiego nie posunęła się ani o 
krok naprzód. Rezultaty morskiej kon- 
terencji londyńskiej są tak nikłe że 
istotnego znaczenia dla problemu roz- 
brojeniowego nie mają. Nawiązanie 
stosunków z Sowietami było dobrym 
interesem, tylko dla Bolszewji, słowem 
i w polityce zagranicznej rządowi Mac 
Donalda niezbyt się powodziło. Czy 
obciążony takim balastem zdoła on wy 
trzymać ciężar bieżącej sesji parlamen- 
tarnej, to w dużym stopniu zależy od 
tego, czy opozycja: konserwatywna, 
która również przeżyła pewien kryzys 
wewnętrzny, będzie czuła się dość sil- 
ną, aby objąć ponownie ster rządów. 

Ir. 
  

AWANTURY NA WIECU B. SEN, 
RUBINSZTEJNA 

Na wiecu sjonistycznym w Białymstoku 
na którym przemawiał b. sen. rabin Rubin- 
sztejn z Wilna doszło do powszechnej bójki 
w czasie której 4 osoby zostały poważnie 
zranione.



0 AKADEMICKIE TĘTNO 
w „ECHACH KRAJOWYCH" 

W życiu akademickiem, jak w ży- 
ciu rolnika, są trzy okresy: siewu, 
zbioru i odpoczynku, stanowiące regu 
larnie, corocznie zmieniające się pory 
w trybie ich pracy. Nie kwadrują 
one, coprawda, z sobą u akademika i 
rolnika, jak nie kwadrują sezony rol- 
ne na obu półkulach globu. Jedno 
wszakże jest wspólne dla obu, iż w 
siewcach, śledzących ten zbożny trud, 
wzbudzają narówni te same nadzieje 
i te same trwogi, czy to gdy chodzi 
o ziarno, rzucone w rolę, czy też — 
o „młody las*, wyrastający z zagaj- 
nika, zasadzonego  własnemi rękami 
wolnej Polski. W październiku, gdy 
tętno inteligentnego Wilna najmocniej 
od przypływu wypoczętej akademic- 
kiej krwi bić poczyna, udziela się ten 
przyrodzony przypływ sił wiosennych 
i siewcom, którzy radzi są o dorobku 
pracy dowiedzieć się i sprawdzić 
plon, niesiony w gospodarczy dom 
tradycji Batorego i Promienistych. 

W odrodzonej Polsce o świeżym, 
własnym plonie rozmaicie ludzie są- 
dzą. Wiadomo, jak przy każdym no-- 
wym systemie uprawy... A małoż to 
było dysput, gawęd i zdań między 
rolnikami przy wprowadzaniu uprawy 
i siewu rzędowego? Mało się to gos- 
podarze za łby brali w Tow. Rolni- 
czem, a często i przy rozmowie sąsie- 
dzkiej? Ale że to chodzi o podstawo- 
we sprawy dla kraju i Państwa, nie 
dziw, że i tu zdania są podzielone i 
gdy zapaleńsi zacierają ręce z rado- 
ści, to inni w zadumie, kręcąc głowa- 
mi, na dwoje wróżą, a medytują.... 
Stąd więc i przyrodzona radość sie- 
wu wiosennego, przeplatana trwogą. 
Roztropniejsi 1adzą oględność, 
próbne poletka, żeby, niezbyt ryzy- 
kując, doczekać się rezultatu na mniej 
szem. 

Dziesięć lat, które nas dzielą od 
rozpoczętej uprawy w szkolnictwie 
średniem i siewu wyższej Batorowej 
uczelni, właśnie stanowią ten próbny 
okres, po którym można się przyjrzeć 
plonowi, zebranemu z rodzimego po- 
letka. 

„ Rozmaite są o tym plonie poglądy. 
„Koležanko! Kolego - Maturzysto!* 
— woła siewca — „narodowy*, bę- 
dziesz wkrótce studentem! Czy pomy- 
ślałeś już o organizacji akademickiej, 
do której wstąpisz? Polska potrzebu- 
je Obywateli, świadomych swych za- 
dań narodowych i zorganizowanych! 
Środowiskiem Akademika - Polaka 
może być tylko organizacja narodo- 
wa!“.. A tuż po tem, aby nie przery- 
wać nastrojowego wątku narodowe- 
go, następuje komunikat Klubu Mło- 
dych, zachęcający do przyjścia na wie 
czór taneczny do sali Klubu Narodo- 
wego, gdzie przygrywać będzie jazz- 
band. 

Ożywiła się trybuna akademicka 
w pismach wileńskich. Pisze się o naj 
bliższych planach naukowych, towa- 
xzyskich i korporacyjnych. Gospodar- 
niejsi krzątają się około wytworzenia 
xoleženskiego ciepła w „Ognisku. 

A ogół, który się jeszcze nie 
atrząsł ze słodkiej, letniej wśród pól 
lasów i jezior bezczynności, rozglą- 
da się wśród powracającej fali miej- 
skiego gwaru prostuje swe wypoczę- 
te muskuły, z praktyki wiedząc, że 
gdy „scripta manent“, to znów z si- 
łam* rozmaicie bywa. To też zabarwi- 
iy się od dekli korporacyjnych sale 
rycerskie. Czynią się przygotowania 
do wyborczego  komwentu. Odkurzo- 
no, wyjęty z wakacyjnego ukrycia ko- 
deks Boziewicza.  Fuksi promienieją 
nadzieją otrzymania barw, a świeżo 
upieczeni maturzyści marzą o zalicze- 
uiu w poczet fuksów... 

Najmniej widać tych, których ła- 
wa szkolna pod sklepienia Almae Mat 
ris wprowadziła po przez biurko 
urzędnicze, u których okres uprawy i 
siewu zlewa się w jedno wegetacyj- 
ne pasmo, bez młodzieńczego przypły 
wu i porywu. 

Ale tembardziej nadzieje i trwogi 
gospodarzy zwracają się ku tym, któ- 
tych los wywyższył, którym dał moż- 
ność zetknięcia się dłuższego z ży- 

ANEGDOTA 
Słowo  „anegdota* pochodzi od 

staro - greckiego słowa „anekdotos*, 
które w polskiem tłumaczeniu znaczy 
„niewydany*. Gdy. po raz pierwszy 
anegdota znalazła zastosowanie lite- 
rackie, oznaczała ona pisma, które z 
jakichkolwiek bądź powodów nie zo- 
stały ogłoszone, albo też umyślnie by- 
ły trzymane w tajemnicy. A przecież 
anegdota w naszem obecnem pojęciu 
jest właśnie tem, o czem się wszyscy 
dowiadują, co wszystkich informuje, 
sławi lub gani. 

Cieszymy się, gdy możemy się do- 
wiedzieć o czemś, o czem nie wszyscy 
jeszcze wiedzą i nic się łatwiej nie 
rozszerza, jak wiadomość podawana 
z ust do ust z zastrzeżeniem tajemni- 
cy, nic się nie wbija lepiej w pamięć, 
niczego się też z większą przyjemno- 
ścią nie zapamiętywa. Na tem też 
opierała się pierwotnie potęga i od- 
działywanie anegdot, które w naj- 
większej części polegały na ustnem 

  

ich przekazywaniu. Obojętną jest rze- 
czą, czy powtórzone one były dosłow- 
nie i prawdziwie; głównie chodziło o 
to, by dały one trafny obraz najważ- 
niejszych osobistości i czasu, do któ- 
rych się odnosiły. 

  

ciem i krasę naszych dworów, dwor- 
ków, wsi i miasteczek, którzy wiedzę 
swą, pobraną w murach wyższej uczel 
ni, na gorąco, mieli możność do życia 
zastosować. 

Więc prawnik, który się zetknął z 
samorządem gminnym, lub powiato- 
wym, przyjrzał się sądom i admini- 
stracji; rolnik — z pracą w kółkach 
rolniczych, „Rolniku* i spółdzielni 
mleczarskiej, lub akcją weterynaryjną 
i hodowlaną; historyk — z zabytka- 
mi; humanista -— ze szkołą, oświatą 
pozaszkolną i domami ludowemi; 
wreszcie medyk — z sanitarnym sta- 
nem naszych wsi, miasteczek i szkół, 
iub antyjaglicowemi lotnemi  okuli- 
stycznemi oddziałami, a wszyscy ra- 
zem — z ruchem społecznym, niech 
wykażą plon uniwersyteckiej wiedzy, 
polegającej na życiowem wiązaniu na 
uki z praktyką, na wysnuwaniu włas- 
nych swych wniosków. 

Starsze pokolenie,  wyjawiające 
trwogę z obecnego wychowania mło- 
dzieży, czeka pokrzepienia od- mło- 
dych nie w przejawach partyjno - po- 
litycznego wyrobienia, lecz w społecz 
nem reagowaniu na objawy życia 
tych, którzy zajmując miejsca star- 
szych, wnieść będą musieli w życie o 
tyle silniejsze tętno szkoły własnej, o 
iie obowiązku względem własnego 
państwa przewyższają dawne  obo- 
wiązki więzienne. 

Niemal od pierwszych dni powsta 
nia, prowadzi się w „Słowie*, na 
boczku, dwuzagonowe  poletko pod 
nazwą „Ech  Krajowych'*, które, nie 
będąc wciągnięte do ustalonego przez 
kierownictwo pisma społeczno - poli- 
tycznego płodozmianu, „dla poczynań 
twórczych myśli kraju, daje wszelkie 
możliwości doświadczalnego polka. 
Dziewięcioletni okres wiąże to pólko 
z szeregiem pracowników, którzy 
bądź to piórem, bądź radą i życzliwą 
wskazówką, pracy naszej dopomaga- 
jąc, tem samem dawali możność or- 
jentowania się gospodarzom oficjal- 
nym i społecznym w postępującej 
uprawie i plonach. 

Warunki, w których się to poletko 
tworzyło, nie były sprzyjające dla pis- 
ma, które, jak „Slowo“, sprawy włas- 
nego kraju ponad wszystko stawia. 
Wypróbowana siła ziemiańska, zmal- 
tretowana przez Grabskiego, okpiona 
za własne ziemiańskie pieniądze w 
Lanckoronie przez N. D. i Piasta, nie 
mogła dać tych walorów, które przy- 
rodzone warunki na nią nakładały. In- 
teligencja zaś, przeflansowana z in- 
nych dzielnic,  nieorjentująca się w 
miejscowych warunkach, sama skaza- 
na na długą naukę i przyswajanie, nie 
mogła dać w pełni tego tempa, które 
prawidłowy obieg krwi własnej dać 
może. 

Biegły jednak lata, a z niemi doj- 
rzewało ziarno, zrodzone z własnej 
gleby, wykształcone i wyhodowane w 
swojskich warunkach. 

Dziś maturzysta wileński, nowo- 
gródzki, lidzki, nieświeski, dziśnień- 
ski, drujski, oszmiański, mołodeczań- 
ski i ci inni, których nie sposób spa- 
miętać, których imię jest: legjon mło- 
dych, kształceni w uniwersalnem po- 
znawaniu praw życia społeczno - pań 
stwowego w, Batorowej Uczelni, naj- 
Jepiej się sprawie kraju i Państwa 
przysłużą, o ile wniosą swe młode tęt 
no do „Ech Krajowych*. 

Dotychczas tego młodego tętna ma 
ny zbyt mało.. 

Zwlekaliśmy z apelem do właści-- 
wei pory. 

Dziś już czas wielki, by młodzież 
akademicka, poza ściśle naukowemi 
sprawami i towarzysko - koleżeńskie- 
imi reweransami w „Trybunie“, skta- 
dać poczęła plon społeczny, zebrany z 
rodzimego pola. 

Wzmocni to przedewszystkiem 
własne samopoczucie życiowych pio- 
nierów, a starszym da dowód, iż lo- 
sy kraju przejdą w ręce, które godnie 
potrafią torować drogę oświacie i cy- 
wilizacji. 

Michał Obiezierski. 

żony „turysta,  miewający po licz- 
nych miastach Azji i Afryki wykłady, 
zbierał materjał anegdotyczny, który, 
wpłeciony w jego opowiadania histo- 
ryczne, stał się ich prawdziwą i bar- 
dzo cenną ozdobą. Nieinaczej też po- 
stępował Diogenes Laertius, który gro 
madził biograficzne notatki o wszy- 
stkich znanych mu filozofach i nie za- 
niedbał wykorzystać ich, jako czynni- 
ka, ułatwiającego czytelnikowi dokład 
ne poznanie opisywanych przez niego 
postaci. Rzecz prosta, że w tych wa- 
runkach osobiste sympatje i antypa- 
tje odgrywały znaczną rolę, gdyż 
umiejętnie wpleciona anegdota mog- 
ła niesympatycznego autorowi czło- 
wieka wystawić na śmiech. Stąd też 
pochodzi konieczność brania wielu 
anegdot „cum grano salis“. Nieobcą 
jest nam rzeczą, że anegdota służyła 
i służy w polityce, jako bardzo sku- 
teczna broń w walce z przeciwnikami 
partyjnymi. 

Pierwszą książką, noszącą tytuł 
„Anekdota”, są tajemne listy Proko- 
piusa z czasów Justynjana, w których 
daje on upust swej niechęci do despo 
tyzmu cesarza i Teodory, podobnie, 
jak czyni to Suetonius; w swojem 
dziele „Vitae XI! imperatorum*, peł- 
nem plotek o pierwszych rzymskich 
cesarzach i ich żonach. 

    
   

SŁ O w © 

Powódź na Śląsku 
BERLIN. (PAT). — Po chwilowym spadku wód na obszarach, obję- 

tych powodzią, Śląskiemu Górnemu i Opolskiemu grozi obecnie nowy przy- 
bór. Według wiadomości z miejscowości, położonych w górach, nastąpiła 
nagle zmiana temperatury. 

Wielkie złoża śniegu, który spadł w ostatnich dniach, zaczynają gwai- 
townie topnieć. Padają już nawet deszcze, Woda na Odrze podnosi się gwał 
townie. Dojazd do Raciborza jest zamknięty. Pewien stary wieśniak znalazł 
śmierć w nurtach rzeki. 

Przepływ wielkich mas wody przez Berlin spodziewany jest w najbliż- 
szych dniach. Pod Gruenau są znaczne straty w spławianym materjale leś- 
nym, obliczane na conajmuiej miljon marek. Dotychczasowe szkody w do- 
bytku nie są jeszcze oszacowane. Zanotowano dwie oliary powodzi. 

ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE ZAGROŻONE. 

BERLIN. (PAT). — W związku z ostatniemi opadami atmosieryczne- 
mi woda na rzekach Przemszy i Brynicy w zagłębiu Dąbrowskiem znacznie! 
się podniosła. Pod Swierzem woda Przemszy zagraż.ą mostowi, jednak przed 
sięwzięte przez władze kroki zabezpieczyły most od uszkodzenia. 

W Będzinie, na jednej z ulic nadbrzeżnych, woda zalała piwnicy w 
kilku domach tak, że musiano wezwać pomocy straży ogniowej. Zagrożone 
są również niektóre kopalnie, położone wpobliżu rzeki. Zarząd tych ko- 
pałń wydał nakaz sypania wałów ochronnych. W pow. zawierciańskim woda 
na rzece Wacie wezbrała znacznie. W niektórych miejscowościach płynie 
ona na poziomie szosy. Szkód dotychczas nie zanotowano. 

  
  

Czy sznur powieszonego przynosi szczęście? 
ROZMOWA z FACHOWCEM 

W. tych dniach prezydent Czechosłowa- 

cji odmówił prawa łaski dla skazanego na 

śmierć przez sąd przysięgłych, krwawego 

mordercy Ellingera. W ten sposób w nai- 

bliższych dniach wyrok zostanie dokonany. 

Śmiertelne wyroki w Czechosłowacji są 

dokonywane bardzo rzadko, jednakże Ellin- 

ger był wielokrotnym  recydywistą, bezli- 

tesnym, bez skruchy i dlatego został ska- 

zany. 
Gazety francuskie w pogoni za  sen- 

sacja, wysłały swego współpracownika, aby 

zrobit wywiad... z katem, który ma doko- 

nać wyroku sądu. 

jest nim 35-letni mężczyzna, nazwiskiem 

Braumarsky, który dopiero od paru  mie- 

sięcy zajmuje to „stanowisko“, po śmierci 

„mistrza” Wolschlegera. Wyrok nad Ellin- 

gerem będzie dopiero drugą czynnością no- 

wegc praskiego kata, dokonaną samodziel- 

nie. 
Na zapytanie, czy Braumarsky czyni ja- 

kieś specjalne przygotowania do tej smut- 

ле] uroczystości, kat odrzekł: 
— Jestem zawsze gotów. Biorę 

małę walizeczkę 1 natychmiast 

udać na miejsce, gdzie odbędzie 

cenie. 

— Czy nie żal panu straconych? 

— Oczywiście, że wchodzę w ich poło- 

4enie. Ale ja — wyjaśnia kat — jestem tyl- 

ko wykonawcą prawa. A  przytem, gdy 

wspomnę o przestępstwach  osądzonego, 

wówczas moje osobiste uczucia schodzą 

na dalszy plan. Nie życzę nikomu śmierci, 

ale gdy kto na nią zasłuży... 

Kat nie dokończył swego zdania, lecz 

ton ostatnich słów mówił sam za siebie. 
Dziennikarz zapytał następnie o „tech- 

шке stracenia". 

— Wykonanie wyroku przeprowadzam 

według metody mego nauczyciela Wolschle 

gera, systemem uproszczonym i przyśpie- 

tylko 

mogę się 

się stra- 

szonym. Za dawnych czasów na skazańca 

@ YSTAWA 
„RADIO I 

w „BRANŻY KATOWSKIEJ“ 
uaciągano specjalną skórzaną koszulę, któ- 
ra unieruchomiała całe ciało. Nakładanie tej 

koszuli zajmowało stosunkowo dużo czasu. 

Obecnie stosuję system, przy pomocy któ- 

rego związuję przestępcę w najkrótszym 

czasie. Bezpośrednie przygotowanie do stra 
cenia trwa również tylko kilka sekund. Ja 

i moi pomocnicy wykonują jedynie kilka 

określonych i zgóry obmyślonych ruchów. 

Dalej zapytano kata na temat dotyczą- 

cy wogóle jego „rzemiosła”. 

— Czy mógłby pan stracić kobietę? 

Braumarsky odpowiedział bez namysłu: 

— Tak jest. Jest to kwestja dla mnie 
zupełnie obojętna. Jeśli otrzymam rozkaz, 

to wypełnię wyrok sądu nad kobietą bez 
wahania. 

— Czy myśli pan o 

chwilą kaźni i po niej?.. 

— Rysy twarzy skazańca pozostają mi 

na długo w pamieci. Gdy człowiek widzi 

umierającego przed oczami — obraz ten 

mimo woli pozostaje dłuższy czas w pa- 

mięci. 

— Nie żałuje pan nigdy skazańca? 

— Jako człowieka?... — zamyślił się kat. 

-— Nie lubię o tem mówić. Mam przecież 

serce. Nie wypełniam swoich obowiązków 
dla zabawy. Zdaję sobie sprawę, że zgła- 

dzenie człowieka jest rzeczą poważną. W 

chwili jednak stracenia jestem zupełnie spo- 

kojny i zadanie swe wypełniam poważnie 

i starannie. ! 

Na zakończenie dziennikarz гару{а!: ° 

— W jakiem ubraniu przeprowadza pan 
egzekucję? 

— W zwykłem 

czarnego koloru. 
— Czy wierzy pan w to, że 

powieszonego przynosi szczęście? 

„— Nie jestem przesądny. Są ludzie, któ- 

rzy w to wierzą. Nigdy jednak nie sprze- 

daję, ani nie rozdaję tego sznura... 

skazańcu przed 

„cywilnem* ubraniu, 

sznurek 

  

PHILIPSĄŃ 
ŚWIATŁO” 

Wilno, uł. Mickiewicza 23. 

Otwarta codziennie prócz poniedziałków od godz. 5—9 wiecz. 

Demonstracje odbiorników, głośników, aparatów anodowych i prostowników. 

Na miejscu bezinteresownie 

Wstęp 

  

t o godz. 17-ej 

1-g0 listopada 

ności o pierwszych cesarzach nietyl- 
ko właściwie urobić, lecz nawet wy- 
paczyć, nie są w rzeczywistości ni- 
czem innem, jak tylko możliwie naj- 
kąśliwszemi anegdotami, zbieranemi 
ze wszystkich stron, i, kto wie, czy 
nie powstały one podobnie, jak histo 
ryjki St. Simonsa z czasów absolut- 
nego królestwa Francji. 

Takie historyjki szeptano sobie 
do ucha równie dobrze w przedpoko- 
jach cesarskiego pałacu na palatynie, 
jak w poczekalniach królów francus- 
kich, w pałacach i pałacykach ksią- 
żąt i książątek niemieckich, i tak jak 
to dzisiaj się dzieje w kuluarach sej- 
mowych i za plecami  demokratycz- 
nych ministrów. Humaniści nazywali 
zbiory przedtem niedrukowanych sta- 
rych pism i dokumentów „Anekdota'. 
W tym też sensie wydał francuski hel 
lenista Jan Franciszek  Boissonade 
„Anecdota graeca“ i „Anecdota nova“ 
które w swej całości dają wspaniały 
wgląd w historję starożytną. 

l gdy to słowo oznaczało przed- 
tem ustnie przekazane opowiadanie o 
interesujących albo zadziwiających 
zdarzeniach (z których faktycznie 
składa się historja), to w czasy now- 
sze rozumieją pod niem krótkie, dob- 
rze zaakcentowane opowiadanie, na- 
świetlające pewne zdarzenia jednem 

atnem słow: ‚ 

udziela się wszelkich 

techniki radjowej 

porad w dziedzinie 

  

woiny. 

  

W sali klubu 

Handlowo-Przemysłowego 

przy ul. Ad. Mickiewicza 33-a 

(róg Montwiłłowskiej) 

modę ten nowy rodzaj; jego pierwot- 
ne pochodzenie daje się w tym kra- 
ju śledzić wstecz, aż do siedemnaste- 
go wieku, w którym miła uczoność i 
piękne rozmowy poczęły zabawiać 
ludzi wielkiego šwiata.Do rozwkitu do 
szła we Francji anegdota za czasów 
Woltera, którego sztuka opowiadania 
krótkich historyjek służy nam dziś, ja- 
ko wzór. Powstaje z tego „le conte*, 
jako wzorowy przykład anegdoty, 
krótkie opowiadanko, wymagające od 
słuchacza szybkiego zrozumienia, 
wczucia się w intencję opowiadające- 
go i czasem, zależnie od okoliczności, 
odparowania ostrza _ zasłyszanego 
dowcipu przytoczeniem innej, dowcip 
niejszej anegdoty. 

Obok Woltera słynie ze swych 
dowcipów i kalamburów marszałek 
markiz de Bievre (1747 — 1789). Je- 
go dowcipy jednak nie wywoływały- 
by w dzisiejszych czasach nawet lek- 
kiego uśmiechu, z wyjątkiem małych 
awanturek, których on sam był boha- 
terem. Jego manja robienia dowcipów 
była tak powszechnie znana, że nie 
mógł on wypowiedzieć jednego zda- 
nia, żeby nie doszukiwano się w niem 
jakiegoś kalamburu. 

Powracając do „les contes*, za- 
znaczyć należy, że ukazywały się one 
w XVII w. w książkowem wydaniu, 

    

NIECO O STYLACH 

"XXXII. GOTYK WŁOSKI. Pierwsze 
próby zaszczepienia sztuki francuskiej na 

gruncie włoskim pojawiają się w początku 

Xlii w., importowane bezpośrednio z Fran 

cji, a głównie z Burgundji, przez zakony 
dominikanów i franciszkanów, które wsku- 

tek swej międzynarodowej organizacji bu- 
dowały też swe kościoły według wzorów, 

ustalonych przez władze zakonne. Gotyk je- 

dnak, jako wytwór ducha północnego (t. į. 

na północ od Alp) i tamtejszych warunków 

klimatycznych, był tak zasadniczo odmien- 

ny od tradycji staro - rzymskiej, tkwiącej 
mocno i żywotnie w psychice Włochów, że 

natrafił on odrazu na zdecydowaną niechęć 

i mocny opór ze strony ludności miejsco- 

wej. To też bardzo rychło system gotycki 

uległ we Włoszech tak znacznym przeobra 

żeniom i odchyleniom, jak w żadnym innym 

kraju, i stanowi ciekawy przykład kompro- 

misu między tradycją klasyczną a nowemi 
metodami budownictwa. 

Przedewszystkiem więc system sklepien 

ny nie został dostatecznie zrozumiany 1 о- 

ceniony. Włosi w dalszym ciągu stosują 

w kościołach najczęściej strop drewniany 

lub widoczne od wewnątrz wiązanie dacho 
we w nawie głównej, ograniczając się do 
zasklepiania naw bocznych i presbyterjum, 

a jeśli już dają sklepienia nad nawą głów- 

ną, to prawie zawsze na planie kwadrato- 

wym, według metody romańskiej, Niechęt- 
nie stosują łęki rozporowe i mocniejsze skar 
py (kontrforsy), opanowywując parcie bo- 
czne sklepień przez prowadzone do wnętrza 
pręty żelazne, wiążące opory sklepień, lub 

poprostu belki drewniane, psujące przykro 
harmonję wnętrza. Zachowano też względ- 
nie płaskie dachy epok poprzednich, co nie 
pozwoliło na podkreślenie strzelistości _go- 
tyckiej w samej bryle budynku. Naogół ten 
dencja pionowości nie była w stanie prze- 

zwyciężyć poziomych linij architektury i prze 

ważnie ustępuje na plan dalszy, co zmienia 
ró: wnież znacznie charakter gotyku. Do od 

rębności gotyku włoskiego zaliczyć należy 
też zamiłowanie do kolorowych marmurów, 
któremi wykładano ściany wewnętrzne koś- 
ciołów w 'warstwach naprzemian białych i 
czarnych, lub białych i czerwonych, co ró- 
wnież wpływa niekorzystnie na całość, psu- 
jąc wrażenie jednolitości wnętrza. Nacisk 

główny kładziono na fasady zewnętrzne, 
zwłaszcza frontową, które traktowano z naj 

odbędzie się 

WIEC 
Jistów, i tam spotyka się je w wiel- 
listów, i tam spotyka się je w bardzo 
wielkiej ilości, jako urozmaicenie nie- 
kiedy nudnych, jakkolwiek o niemałej 
nieraz wartości historycznej, wynu- 
rzeń. Najlepsze wówczas opowiada- 
nia zbiera Tallemant de Reaux, pamięt 
nikarz francuski, w dziele p. t. „Hi- 

storiettes“. 

W tym czasie ukazują się zbiory 
anegdot, które nosiły tytuł „Ana”. 

Tytuł ten — to końcówka neutrum 

    
pluralis przymiotników — łacińskich, 
kończących się na anus. 

Czytano więc Baconiana, Wa- 
schingtoniana, Kotzebueana i wkońcu 
— kilkoma zgłoskami tego łacińskie- 
go wyrazu zaczęto tytułować zbiory 
anegdotyczne, nie ograniczające się 
do pewnych epok, czy też osób, lecz 
dotyczące najrozmaitszych tematów. 
jednem z takich i to najpowažniej- 
szem dziełem jest 10-tomowe „Ana“, 
zebrane przez Gautiera w latach 
1789 — 1791. Warto dodać, że dzie- 
ło to ukazało się już w tej epoce, kie- 
dy wszystkie „ana straciły prawie 
zupełnie swe znaczenie i przestały in- 
teresować publiczność. 

W XIX wieku „Ana“ odradzają 
się w nowej formie. Karol Yves Cou- 
sin d'Avallon (1769 — 1840), kompi- 
lator i historyk francuski, a za nim 
inni, rozdzielają historję na drobne 

  

m. Wilna, zorganizowany 

przez Wojewódzki Komi- 

tet Wyborczy B. B. W. R. 

        

W ARCHITEKTURZE 

większym nakładem przepychu dekoracyjne 

go zdobiąc je mozaiką kolorowych marmurów 

i mnóstwem rzeźb figuralnych, jak to wi- 

dzimy na ilustracji, przedstawiającej najcel 

niejsze bodaj dzieło gotyku prawdziwie wło 

skiego, front katedry w Sienie. 

Jedynie Włochy północne, będące naów 
czas pod panowaniem cesarstwa niemiec- 

kiego, uległy w znaczniejszym stopniu wpły 

wowi gotyku niemieckiego, czego najdobit- 

niejszym przykładem jest słynna katedra w 
Medjolanie (największy co. do powierzchni 

kościół gotycki na świecie!), gdzie jednak 

przebija się niezdecydowanie co do wybo 

ru form. Gotyk we Włoszech kończy się 

już w połowie XV w., wyparty radykalnie 

przez tryumfujący renesans. 

© prof. J. Kłos. 

  
  

  

Prof. Komarnicki, czołowy kandydat li- 

sty narodowej w Wilnie, gardzi jak wiado- 

mo „Dziennikiem Wileńskim*. Nigdy w tem 

piśmie nie ogłosił najmniejszego artykułu. 

Natomiast czasami wywody prof. Komar- 

nickiego (zazwyczaj nie krótsze niż 500 wier- 

szy), ogłasza „Kurjer Warszawski”, który 
honoruje profesorów. Po jakimś takim ar- 

tykule kolega - dziennikarz, świetny dowci- 

pniś, zjawił się w bufecie sejmowym i po- 

wiedział: 

— Dziś w „Kurjerze Warszawskim" był 

pożar. 
— No i cóż! * 

— Nie. Ugaszono artykułem tego 
profesora Komarnickiego z Wilna. 

      

J i 
TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU. CZYŚ 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA 
Złóż grosz na „Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa zagranicą”, na konto 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską. 

JJ M MMO 

opartych na biograijach sławnych lu- 
dzi: Volteriana,  Bonapartiana, na 
stępnie na epokach historycznych: 
Revolutionamiana, krajów, zawodów 
it. d. Stroną anegdotyczna wszy - 
stkich tych zbiorów cierpi na tem, że 
zawierają one rozważania filozoficz- 
ine, biografje znakomitych ludzi i 
zę W: astronomiczne, medyczne i 

dla mieszkańców 

wstęp wolny 

  

Od tych czasów nie ulegała aneg- 
dota prawie żadnym zmianom, urosło 
jednak jej znaczenie niepomiernie od 
iąd, gdy, porzuciwszy stronice książ- 
ki, skorzystała z gościnnych  Szpait 
pism perjodycznych poto, by w set- 
kach tysięcy egzemplarzy dostać się 
w przeciągu krótkiego czasu do wszy 
stkich zakątków świata cywilizowane 
20. 

A I! daje się tu zauważyć dość nie- 
spodziane zjawisko, obok którego 
przechodzimy, może bezwiednie, nie 
zwracając na nie uwagi: — anegdota 
starzeje się, staje się oklepaną, ostrze 
dowcipu stępia się i przestaje robić 
wrażenie — następuje jej śmierć. 

I ta arabeska, ciągnąca się bez 
przerwy w dywanie czasu, zaciera się 
powoli, płowieje, zanika, chyba, że 
ludzie, w uznaniu wyjątkowych war- 
tości uważają za wskazane odnowić 
ią tak, jak to czynimy od przeszło 
400 lat z anegdotą o jajku Kolumba. 

Aleksander Topolnicki



Konferencja w sprawie budynków 
pokościelnych 

WYWIAD Z KS. PRAŁATEM LUCJANEM CHALECKIM. 

W numerze poprzednim  podali- 

Śmy suchą wiadomość o tem, że przed 

pyczoraj rozpoczęła swe prące t. Zw. 

ómisja do spraw budynków pokoś- 

cielnych, będących w posiadaniu rzą- 

du. 
Jak już wspomnieliśmy wczoraj, 

w skład jej wchodzą; ze strony ordy- 

jata wileńskiego: ks. prałat. L. 

alecki, ks. prof. W. Meysztowicz i 

kanonik J. Marcinowski, oraz z 

mienia władz wojewódzkich: dyrek- 

br robót publicznych inż. Siła - No- 

ki, nacz, wydziału p. M. Pawlikow 

i kierownik oddz. wyznań p. W. 

awicz. 
ponieważ sprawy, będące tema- 

hbrad komisji, zaciekawią niewąt 

- szerokie rzesze naszych czytel- 

„a jednocześnie nie wszyscy 
sobie dokładnie sprawę z tego, 

em mają one polegać, udaliśmy 

jednego z członków komisji, ks. 
ja Chaleckiego z prośbą o wyjaś 

   
   
      

   

  

    

  

   
    
    

    

    
   
    

    

      

    

  

    
     

   
     

     

    
     

     
   
   
    

  

         

     

      

     

          

         
        

      
   
    

       
     

    

      

   
      
     
      

    

     

   

  

          
      

          

   

W związku z wprowadzeniem 
cie konkordatu powstała tak zwa 
misja episkopatu, która m. in. 

fvami ma rozstrzygnąć los szere- 
machów pokościelnych, lub po- 

Kztornych, będących obecnie w po- 
iadaniu Rządu, bądź zajętych przez 
rzędy, oddziały wojskowe i t.p. 

W skład tej komisji wchodzą ze 
trony episkopatu trzej biskupi ]. Е. 

E. Przeździecki, Łukomski i Szelą- 
oraz przedstawiciele Rządu: szef 

a prawnego Prezydjum Rady Mini 
w p.-Pientak i dyr. departamentu 
aniowego min. W.R. i O.P. hr. F. 

ocki. Komisja zbada materjał, przy 
pwany przez lokalne, wojewódzkie 
isje i wyda ostateczne decyzje. 

rwator życia dzisiejszej 
kskiej młodzi akademickiej, podcho- 

y do niej z sentymentem prawdziwej 
zliwošci, z łatwością dostrzeże w niej 

szereg jasnych rysów, które pozwolą 
snuć dość optymistyczne horoskopy na 

jyszłość. 
flednym z takich jaśniejszych rysów du- 
ego oblicza dzisiejszej polskiej mło- 
jy akademickiej jest wybitne rozszerze- 
loryzontów jej zainteresowań _ intelek- 

Rych i szczery kult bohaterstwa czynu, 
jego heroizmu. Rys ten występuje w re- 

formie w postaci Akademickich Kół 
nych wszystkich naszych ośrodków 
rsyteckich, oraz w ich Związku z sie- 

а prezydjum w Poznaniu. 

Ponieważ społeczeństwo nasze stoi na- 
Ы dość daleko od tego, co nurtuje w rze- 

młodzieży akademickiej i naogół dość 
orjentuje się w wymienionym  kie- 
ainteresowań tej młodzieży, warto 

ji zbliżającego się IV Zjazdu dele- 
Związku Akademickich Kół Misyj- 
Polsce, który się ma odbyć w dn. 

listopada r. b. w Wilnie, dać choćby 
iężlejszy zarys historyczny tego ru- 
jego ideologji i programu pracy. 

I ZARYS HISTORYCZNY. 

   

uch misyjny i misjologiczny wśród 
skiej młodzieży akademickiej jest bar- 

b miody, bo początkami swemi sięga on 
ie roku 1924. Przyczyna tego zjawiska 

r tem, że również w innych krajach 
ch Europy zachodniej, akademicki 

[ch misyjny i misjołogiczny zrodził się do- 
iero w czasach powojennych i doznał sil- 
1ego poparcia ze strony obecnego Namiest- 
pika Chrystusowego na ziemi, Papieża mi- 

jnego. Na Zachodzie, na czoło tego ru- 
hu akademickiego wysunęli się: w Belgji 

„ Piotr Charles Т. У., twórca A.U.C.M. 
ydawca sekcji misjologicznej w lowań- 

1 „Muzeum Lessianum', w Niemczech 
ofesor misjologji w uniwersytecie Mo- 

im doktór j. Schmidlin, wydawca 
psionswissen schaftliche  Abhandlungen 
Texte“, oraz Zeitschrift fiir  Mission- 
enschaft und  Religionswissenschrift“, 

ie w Austrji O. Antoni Freitag S.O.D. 
w początkach rarysowała się wydatnie 
ca w ideologji i programie grupy ro- 

lej i niemieckiej. Twórcy ruchu mi- 
znego w Niemczech wyszli z zało- 

współpracy wyłącznie naukowej i dla- 
z ideologii akademickich Kół  Misyj- 

kłuczyli ideały misyjne, a zostawili 
jznie misjologiczne. Dlatego też w dal- 
rozwinięciu swego programu wysu- 
międzynarodowy zbiór monografij et- 
gznych w postaci monasterskiej „An- 
-— Bibliothek“. Natomiast ideowy 

belgijski na pierwszy plan wysu- 
Fdeały misyjne, natomiast w zaintereso- 

Mmiach misjologicznych widzi najważn 
E do podtrzymywania ideałów 

syjnych. 

Polska młodzież akademicka środowisk 
jpersyteckich, najbliższych zachodu Poz- 

J. Krakowa zetknęła się z tym ruchem 

SĄDÓ 
HONORARJUM WIEJSKIEGO 
„ADWOKATA*. 

bmanczuk, zamożny gospodarz ze 
ki pow. postawskiego nie czyty- 

Et to też nie wiedział zapewne o ist- 
O i całą posiadaną gotówkę, zwy- 

odwiecznym, trzymał w schowku, 
łogą. 

iła się na nim ta ignorancja bowiem 
dnia wybuchł pożar i gotówkę (sa- 

puteńkie dolarki) z trudem tylko zdo- 
ować. 

gplnej sumy część banknotów, na su 
dolarów uległo częściowemu znisz 

      
    
   

      

      
    

       
     
        

          

   

   

    

       

    

     

  

    
   
   
   

   
              

     
             
     
       

   
      

    
    

     

     

  

      

     
      

     
      
   
    

    

  

   

   

        
lament. Stary drapał się w roz- 

lą czuprynę, baba zachodziła się od 
nawet stara ciotka Afrosinja wspo- 

coś o karze boskiej. 
ema sytuacji bez wyjścia, więc i wtym 
dku dobry los zesłał pociechę w postaci 
iwego“ znajomka Kazimierza Dzie- 
kiego (m. Głębokie), który za skrom 

wynagrodzeniem (500 dolarów ryczał 
15 proc. od całej sumy) zgodził 5е о- 

e banknoty wymienić w banku. 
poczciwy” Kazimierz okazał się też i 

fymieni al banknoty tak długo, że aż po- 
) e a Uokóway 

zy przypadkiem dolarki nie i 
zupełnie. a> 

     

   

Zadaniem naszem w Wilnie będzie 
właśnie przygotowanie tego materjału 

Wszystkie objekty, — tak sobie 
wyobrażam — (spisy są już przygo- 
towane), podzielone zostaną na trzy 
kategorje. 

Te, które zostaną zwrócone Koś- 
ciołowi (na mocy zgody członków ko 
misji), te, które pozostaną nadal w po 
siadaniu Państwa, i trzecia kategorja, 
obejmująca objekty sporne. 

Sporność tę rozstrzygnie komisja 
episkopatu, obradująca w Warszawie. 

Jakie gmachy z pośród zna- 
nych w Wilnie i Wileńszczyźnie znaj- 
dują się w liczbie będących w spisie 
komisji? — zapytujemy. 

— Na to pytanie nie mogę jeszcze 
odpowiedzieć. Posiedzenie nasze, o 
którem panowie podawali, było — że 
tak powiem — przedwstępnem. Zebra 
liśmy się, aby omówić termin następ- 
nego zebrania, a raczej stałe termi- 

Br 
Obecnie będziemy się zbierali co 

czwartek, gdyż roboty jest dużo. 
-— Czy zasięg działalności komi- 

sji wileńskiej obejmuje teren całej Ar 
chidiecezji, czy tylko woj. wileńskie- 
go? 

— Tak i nie. Zasadniczo całej Ar- 
chidiecezji, jednak diecezje pińska i 
łomżyńska opracowują materjał samo 
dzielnie i prześlą go odrazu do War- 
szawy. Trudnoby nam było wszystkim 
wyjeżdżać na teren. 

— Czy przewidziane są wizytacje 
lokalne poszczególnych objektów po- 
kościelnych ? 

— Przypuszczam, że nie. Zresz- 
tą o technice prac naszej komisji nic 
nie mogę jeszcze powiedzieć. 

Ww... 

AKADEMICKI RUCH MISYJNY w POLSCE 
akademickim na Międzynarodowym  Kon- 
gresie Misyjnym z r. 1924 i natychmiast 
przystąj do zorganizowania go na grun- 
cie polskim. To też niebawem powstaje w 
"Poznaniu, a następnie w Krakowie akade- 
„mickie Koło Misyjne mieszane, które w 
szybkiem tempie w obydwu środowiskach 
rozpada się na dwa Koła, męskie i żeńskie. 
W latach następnych również w innych 
środowiskach uniwersyteckich ruch ten znaj 
duje zwolenników zrazu tylko wśród  mło- 
dzieży sodalicyjnej i organizują się w po- 
staci sekcyj misyjnych przy Sodalicji aka- 
demickiej. Zwolna jednak we Lwowie, 
Warszawie, Wilnie, Lublinie i Gdańsku, 
ruch ten wzmaga się o tyle, że już w 1927 
r. sekcje misyjne przeobrażają się w samo- 
dzielne organizacje pod nazwą  Akademic- 
kich Kół Misyjnych. Ten szybki rozwój ru- 
chu misyjnego i misjologicznego wśród pol- 
skiej młodzieży akademickiej ośmielił $го- 
dówisko poznańskie do wystąpienia na 
Międzynarodowym Akademickim Kongresie 
Misyjnym w r. 1926 z propozycją, by Pol- 
skę wybrano na gospodarza i organizatora 
następnego Międzynarodowego Akad. Kon- 
gresu Misyjnego. 

Właśnie organizacja tego Międzynarodo- 
wego Akad. Kongresu Misyjnego przyśpie- 
szyła tempo organizacji wewnętrznej i kon- 
solidacji ruchu misyjnego we wszystkich 
ośrodkach uniwersyteckich. W owym czasie 
wytężonej pracy przy boku 
młodzieży misyjnej stał niezmordowany jej 
kierownik Superjot ks. Pallatynów pol- 
skich, O. Wojciech Turowski. Dzięki jego 
Kierownictwu, poparciu Episkopatu Polski, 
Związku Misyjnego Kleru oraz katolickiego 
społeczeństwa Poznania, Kongres ów z r. 
1927 wypadł tak Świetnie, że był pierwszo- 
rzędnym sukcesem polskiej młodzieży aka- 
demickiej na gruncie międzynarodowym ru- 
chu misyjnego i misjologicznego. 

Właśnie Kongres poznański stwierdził 
wyraźnie, „że polska misyjna młodzież aka- 
demicka, zarówno ideowo, jak programem 
swej pracy poszła za kierunkiem romań- 
skiej młodzieży i wysunęła na plan pierw- 
szy ideały misyjne, podporządkowując im 
cały program pracy misjologicznej. 

Lata następne stanowią poważny etap 
rozwoju tego ruchu. Już podczas Kongresu 
w Poznaniu zarysował się zrąb organizacyj- 
ny Związku Akademickich Kół  Misyjnych 
w Polsce. Zrąb ten w: czasach pokongreso- 
wych w tempie wolniejszem, bo na ów- 
czesnych zjazdach delegatów wykończono, 
tworząc Statut Związku, Regulamin obrad 
Zjazdów delegatów i t. p. W tych latach 
pojawia się również dążność do skoordyno- 
wania pracy misjologicznej we wszystkich 
środwiskach, w celu przeprowadzenia zbio 
rowego wydawnictwa w postaci „Roczni- 
ków Zw. Ak. Kół Mis. w Polsce". Dotąd 
wyszły dwa takie Roczniki i są wyrazem 
działalności Kół wszystkich. Obecnie zb 
jący sie IV już z rzędu Zjazd delega 
Zw. Ak. Kół Misyjnych w Polsce ma ra 
celu wykończyć ostatecznie sformułowanie 
ideologji i programu pracy oraz cały sze- 
reg szczegółów w strukturze organizacyjnej - й zacyjne 
Zw. jak Regulaminu Prezydj AE 
ku oraz Kół Seniorów. Dun ŽWis 

    

  

   

  

  

    

Wczorajszy „Dziennik Wilenski“ został 

skonfiskowany za artykuł wstępny p. Rut- 
kowskiego, bezrobotnego szofera, który o- 
powiada, w jaki sposób miał bić prof. Stroń 
skiego i rzucać kamienie do sali „Ogniska”. 
Wrzystko to wygląda nader  kryminalnie, 

jeśli kto chce wierzyć dżentelmenowi, który 

umawia się bić człowieka za pieniądze, a 
później pisuje o tem artykuły w endeckiem 

piśmie, należy przypuszczać, że tym razem 

bezinteresownie. 

  

  

  

część pieniędzy tłomacząc się, że nie otrzy- 
mał jeszcze wszystkiego. 

Ciągnęło się to tak długo, że aż łatwowier 
ny właściciel dolarów zmarł ze zmartwienia, 
Żona okazała się znacznie  energiczniejszą 
(jak to baba zwykle) i skierowała sprawę 
do sądu. 

Sąd Okręgowy skazał Dziewiat owskiego 
na cztery lata domu poprawy. 

Skazany apelował i wczoraj sprawa roz- 
poznawana była ponownie. 

Świadkowie obrony zeznali, że oskarżo- 
ny wypłacił Romanczukowi całą sumę pozo 
stawiając sobie — za fatygę 749 dolarów — 
według umowy. 
‚ Sąd uniewinnił Dziewiatowskiego uzna- 
jąc, że wynagrodzenie za przeprowadzenie 
wymiany banknotów wyznaczone było za 
zgodą ich właściciela. 
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Polityczny benefis wywołuje zgorszenie w apolitycznej instytucji. 

  
  

KRO 
IĄTEK 

31 Dziś W. słońca o g. 6 m 29. 

Olimpjusza 
jutro 

WW."ŚŚ. 
Z. słońca o godz. 4 m. 11 

  

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGJI U. S. B. W WILNIE, 

z dnia 29. X. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 754 

Temperatura średnia -l- 6 

Temperatnra najwyższa -|- 7 

Temperatura najniższa -|- 4 

Opad w milimetrach: 0,1 ; 

Wiatr 

przeważający 

Tende neja: wzrzst 

Um sagi: pochmurno, 

( południowy 

  

URZĘDOWA 
— Zmiana na stanowisku  wicestarosty 

pow. Wil.-Trockiego. Dekretem p. wojewo- 

dy wileńskiego został mianowany z dniem 

30 pażdziernika r. b. p. Norbert Trzaska- 

Pokrzywiński zastępcą starosty powiatu 

Wileńsko-Trockiego. 

* 

Nowomianowany zastępca starosty p. 

Trzaska-Pokrzywiński obejmuje stanowisko 

po p. Michale Łukaszewiczu, znanym pow- 

szechnie i ogólnie lubianym  urzędniku — 

obywatelu. P. starosta Łukaszewicz w prze 

ciągu długiego szeregu lat był tym, który 
załatwił wiele, wiele spraw, przyszedł z po- 
mocą niejednemu, z mieszkańców powiatu 

i wreszcie dał się poznać jako specjalista 

od załatwiania zatargów granicznych z Lit- 

winami. 
Pan starosta Łukaszewicz będąc do- 

brym urzędnikiem i nienawidząc  biurokra- 
cji, był członkiem przedewszystkiem tutej- 
szym, z krwi i przekonań. Doskonale obez- 
nany z terenem swego działania, z psycho- 
logją tutejszej ludności i całym krajem. 
— Opłaty drogowe od gruntów państwo- 

wych. Ministerstwo spraw wewnętrznych 
1ozesłało do wojewodów okólnik, zmienia- 
jący poprzednie postanowienia w sprawie 
opiat drogowych od gruntów państwowych. 

W myśl zmienionego zarządzenia, obcią- 
żenie opłatami drogowemi poszczególnych 

płatników nie może przekraczać: w b. za- 
borze rosyjskim — 75 proc. idealnego za- 
sadniczego podatku gruntowego. 
kroczenie normy 75 procentowej zezwolić 
mogą wojewodowie do wysokości 100 proc. 
tylko w tych wypadkach, gdy potrzeby 
drogowe bezwzględnie tego wymagają, a 
obciążenie takie nie nadwyręży zdolności 
płatniczej rolników. 

— Koniiskata „Dziennika Wileńskiego". 
Z polecenia Starostwa Grodzkiego  przy- 
aresztowano wczoraj nakład „Dziennika 
Wileńskiego" za umieszczenie deklaracji o 
pobiciu b. posła Strońskiego. ; 

W związku z tem policja przeprowadzi- 
ła rewizję w drukarni i administracji tego 
czasopisma wycofując  zakwestjonowane 

egzemplarze. 

MIEJSKA 
— Jakie instytucje będą się mieścić w 

murach po - franciszkańskich. Jak wiado- 
nio od dłuższego już czasu Magistrat prze 
prowadza gruntowny remont murów  po- 
franciszkańskich przeznaczonych jako lo- 

cum dla szeregu instytucyj miejskich. W po 
łowie listopada przeniesiony zostanie wy- 
dział przemysłowy Magistratu, potem Pogo 
towie Ratunkowe, a w grudniu uruchomio- 
ny tam zostanie lombard miejski. 

— Gospodarka straży ogniowej i apte- 
ki a przedmiotem obrad komisji re- 
wizyjnej. Na skutek uchwały Rady Miejskiej 
powołana została swego czasu specjalna 
komisja dła przeprowadzenia rewizji gospo 
darki straży ogniowej. Prace tej komisji zo 
stały już częściowo zakończone i w związ- 
ku z tem w dniu 5 listopada odbędzie się po 
siedzenie Komisji Rewizyjnej. Na posiedze- 
niu tem omówione zostaną wyniki rewizji 

   

| komisyj badających też gospodarki w apte 
ce miejskiej. 

WOJSKOWA 
— Wezwanie. Wzywa się b. uczestni- 

ków: a) byłego II Korpusu, b) IV dyw. 
Strzelców gen. Żeligowskiego, c) innych 
formacyj z Il Korp. powstałych, d) b. człon 
ków Organizacji  Werbunkowo-Agitacyjnej 
na Ukrainie, e) b. członków związku woj- 
skowych polskiego byłego frontu rumuń- 
skiego armji rosyjskiej, t) osób, które współ 
działały w tworzeniu i działaniu formacji i 
organizacji w punkt. a, b, c, d, i e, wymie- 
nionych. do jaknajszybszego zarejestrowa- 
nia się w Biurze Organizacyjnem Oddziału 
Ww iieńskiego Związku „Kaniowczyków i Że- 
ligowczyków*, mieszczącym się przy ul. 
Ofiarnej Nr. 2 m. 1 (biuro „Ekspress“). 

Zgłoszenia przyjmuje się codziennie z 
wyjątkiem dni przedświątecznych i świąt 
od godz. 4 do 6 po poł. 

— Spisy poborowych 1910 rocznika. Re 
ferat wojskowy Magistratu prowadzi obec 
nie rejestrację poborowych 1910 rocznika. 
Rejestracja ta jest już do połowy przepro- 
wadzona i trwać będzie do 1 grudnia. Po- 
czątkowo przewidywano jako termin osta- 
teczny dzień 1 listopada. 

Nie potrzeba dodawać, że uchylają- 
cych się czekają surowe kary. 

KOLEJOWA 
— Osobiste. W dniu wczorajszym dyrek 

tor kolei państwowych inż. K. Falkowski 
wyjechał do Warszawy na kolejny zjazd 
dyrektorów kolei, który odbędzie się w dniu 
31 października r. b. 

SZKOLNA 

Ine im. Jana Kocha-    

    

— Kursy gimnazja! 
nowskiego (Wilno M 

Na prze-* 

NIKA 
zjów państwowych z zastosowaniem  naj- 
skuteczniejszych metod i systemów. Ustrój 
półroczny. Lekcje dzienne lub wieczorowe. 
Specjalny kurs języków obcych. Gabinety 
i pracownie. Bezpłatna bibljoteka podręcz- 
ników. Samorząd szkolny P.W. i F. Lokal 
własny, nowocześnie urządzony. Prospekty 
szczegółowe bezpłatne. Zapisy na rok 1930 
-— 1931 codzień od 10 do 12 i od 17 do 20. 

— Ruch służbowy w szkolnictwie wileń- 
skiem. Ostatni Dziennik Urzędowy Min. W. 
R. i O. P. podaje szereg rominacyj i prze- 
niesień w szkolnictwie. Podajemy tu zmia- 
ny dotyczące osób pracujących w szkol- 
nictwie wileńskiem. 

Dr. P. Radziszewski, docent w U.S.B. 
mianowany został profesorem nadzwyczaj- 
nym mineralogji i petrografji w tymże uni- 
wersytecie. Również docent A. Chełmoński 
mianowany został profesorem nadzwyczaj- 
nym prawa handlowego i wekslowego na 
Wydz. Prawa i Nauk Społecznych. 

Dr. St. Glaser nadzwyczajny profesor 
U. S$. B. został profesorem zwyczajnym 
prawa i procesu karnego. 

Dr. T. E. Modelski profesor nadzwyczaj- 
ny U. S. B. przeniesiony został na stanowi- 
sko profesora zwyczajnego historji pow- 
szechnej średniowiecznej Uniw. Jana Kazi- 
mierza we Lwowie, natomiast docent Uniw. 
warszawskiego dr. M. Rose, mianowany 
zcstał profesorem nadzwyczajnym psychja- 
trji w U.S.B. 

P. A. Milikont-Narwoyszowi, nauczycie 
lowi państw. prawosławnego  seminarjum 
duchownego w Wilnie, powierzone zostało 
pełnienie obowiązków okr. wizytatora szkół 
a p. P. Schreynerowi, nauczycielowi pu- 
tlicznej szkoły powszechnej w. Nieświeżu 
prowizorycznym zast. insp. szkolnego w 
Wilnie. 

AKADEMICKA 
— Z życia harcerzy. Akademicka Druży 

na Harcerska USB przyjmuje nowych człon 
ków, którzy dotąd w harcerstwie nie pra- 
ccwali. We wszystkich sprawach związa- 
nych ze sprawami harcerskiemi na Uniwer- 
sytecie należy zgłaszać się w czasie dyżu- 
rów drużyny, które odbywają się w lokalu 
Zw. Osadników —- ul. Zygmuntowska 16 
we wtorki i czwartki w godzinach rannych 
od 8.30 — 9.30, we środy i soboty w go- 
dzinach wieczorowych od 20 — 21. 

We środę dnia 29 bm. odbyło się przy 
ulicy Zygmuntowskiej 16 pierwsze powaka- 
cyjne ogólne zebranie akademickiej drużyny 
harcerskiejj w którem wzięła udział liczna 
grupa harcerska naszej młodzieży akademi- 
ckiej. W porównaniu z rokiem ubiegłym za- 
uważyć należy liczniejszy napływ elementu 
harcerskiego na teren akademicki, niż w la 
tach zeszłych. Drużyna jak dotąd powięk- 
szyła się o zgórą dwadzieścia osób, w poró- 
wnaniu ze stanem dotychczasowym, a co 
więcej, że do drużyny zgłaszają się osoby 
które dotąd w harcerstwie zupełnie nie pra 
cowały. Na zebraniu Płowy Sęp — druży- 
nowy wygłosił referat o programie pracy 
drużyny, rzucając hasło odnowienia i reor- 
ganizacji życia akademickiego, przedewszy- 
stkiem przez wzbogacenie treści życia aka- 
demickiego. Pozatem omawiano teren pra- 
cy społecznej i współpracy z drużynami 
młodszemi. Drugi referat wygłosił phm. 
Kohutek o życiu organizacyjnem naszego 
społeczeństwa akademickiego z punktu wi- 
dzenia harcerskiego. Kierownictwo poszcze- 
gólnych sekcyj objęli: Akademicka — Kohu 
tek, Współpracy z drużynami młodszemi—- 
Kowalik i Gojżewska, Społeczna - Druży- 
nowy. Oprócz harcerzy akademików w ze- 
braniu brał udział komendant Chorągwi Wil. 
ZHP i sympatycy. 

We środę dnia 5 listopada br. odbędzie 
się w lokalu drużyn przy ul. Zygmuntow- 
skiej 16 — zebranie Rady Drużyny Akade- 
mickiej o godzinie 20 wieczorem. W ze- 
braniu wezmą udział przyboczni, zastępowi, 
kierownicy poszczególnych sekcyj pracy i 
osoby imiennie zaproszone. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Zarząd Litewskiego Towarzystwa 
Naukowego w Wilnie zawiadamia, iż XXII 
walne zgromadzenie członków T-wa odbę- 
dzie się dnia 1.i 2 listopada r. b. w s.li 
„Apollo“ (ul. Dąbrowskiego 5). Posiedzenia 
oubywać się będą od godz 4 p. p. Program 
zebrania jest następujący: 1) Zagajenie ze- 
brznia, 2) wybory prezydium zebrania, 3) 
Odczyty: pruskiego Litwina pisarza-mcžal'- 
sty Widunasa — a) p. t. „Niuka a moral- 
nešė“, b) p. t. „Postęp kultury a teigia ; 
redaktora L. Abramowicza, p. t. „Wielki 
ksiażę Witold «w nauce, sztuce i literatu- 
tze“; ks. d-ra A. Wiskonta, p. t. „Litwa 
wschodnia“ pod względem etnograficznym“ 
dyr. P. Karazji, p. t. „Dwa znaleziska me- 
net średniowiecznych litewskich 7 oko'ic 
Wilna"; A. Wałajtisa, p. t. „Zakres  dzia- 
łalności naukowej Litewskiego  lowarzy- 
stwa Naukowego”, 4) Sprawozdanie z2- 
rządu i komisji rewizyjnej z działalności 
Towarzystwa, 5) Wybory nowego zarządu 
i komisji rewizyjnej, 6) Wolne wnioski, 7) 
Zamknięcie zebrania. 

W pierwszym dniu zgromadzenia wię- 
cej czasu będzie poświęcono na odczyty, 
w drugim zaś — sprawom Towarzystwa. 

    
   

   
   

RÓŻNE 

— Zakończenie budowy nowych dróg. 
Roboty brukarskie na trakcie Wilno—    

  

     
Oszmiana pod Miednikami zostały ukończo 
ne, wskutek czego zlikwidowany został 
ostatni odcinek gruntowy na tej drodze. 
Pozostało jeszcze 2 kilometry drogi dyl 
wanej koło Rukojnia i te będą w  najbliż- 
szych latach zastąpione jezdnią kamienną. 

Na drodze Wilno — Rzesza — Podbrze- 
zakończono brukowanie na długości 

„5 klm. pod Rzeszą, także w chwili obec- 
nej cały odcinek z Wilna do Rzeszy posiada 
jezdnię twardą. : 

Na drodze Wilno-Michaliszki, której bu- 
dowę wznowiono w bieżącym roku, wyko- 
nano dotąd około dziesięciu kilometrów 
jezdni kamiennej, k+óra sięga  nieprzenwa- 
nym ciągiem od Wilna do Ławaryszek (25 

l Ruch na całym tym odcinku zosta- 

  

     
   

        

      

      

   

  

     
    
   
     

   

     
    

   

  

   

          
  

      
     

  

        

  

długoletniego członka 
Gimnazjum 

Rady 

  

        

DYREKCJA I RADA PEDAGOGICZNA GIMNAZJUM 
E. DZIĘCIELSKIEJ wyraża głęboki żal z powody 
przedwczesnej śmierci swego kolegi 

B. P. 

Izaaka Lubeckiego 

    

Pedagogicznej wspomnianego Ę 

    

KATASTROFA Z SAMOCHODEM MARSZAŁKA 
SZYMAŃSKIEGO 

W dniu wczorajszym o godzinie 7 wieczorem na szosie Wilno - Warszawa, w 
odległości 50 kilometrów od Wilna w Puszczy Rudnickiej wydarzyła się katastroia sa- 
mochodowa z autem Marszałka Szymańskiego. — Marszałek Szymański: powracał z 
sodziną do Wilna. W pewnym momencie pojawił się przed autem wóz chłopski, jadący 
nieprzepisowo lewą stroną. Na dany sygnał chiop początkowo nie zwracał uwagi i do- 
piero w ostatnim momencie skręcił raptownie na drugą stronę szosy w sposób tak nie- 
fortunny, że wóz stanął w poprzek drogi wobec nadjeżdżającego z wielką szybkością 
auta. Ratując ludzi od niechybnej katastrofy, szofer chciał początkowo uderzyć w ko- 
nie nie widząc innego wyjścia, ale Marszałek Szymański energicznie zaprotestował i 
ryzykując życiem nakazał skręcić do rowu. W ten sposób strzaskane zostało jedynie 
tylne koło wozu, oraz przednie auta i zderzak. Ofiar w ludziach nie było. Auto pana 
marszałka na pewien czas upnieruchomione na szosie z trudem 
późną nocą. 

dostało się -do miasta 

  

rzyść, w następstwie czego Wilno uzyska 
drogę bitą do Jaszun (30 klm). 

W pow. Mołodeczańskim zlikwidowany 
został w bieżącym roku uciążliwy. dla ko- 
munikacji odcinek drogi państwowej mię- 
dzy stacją Prudy, a miasteczkiem  Lebie- 
dziewo. Drogę częściowo gruntową, częścio 
wo dyłowaną zastąpiono brukiem, także w 
chwili obecnej Lebiedziewo połączone jest 
z Prudami drogą o nawierzchni twardej na 
całej długości 6 klm. 

— 0 kwatery dla uczestników zjazdu 
obrońców Wilna. W dniach 10 i 11 listopa- 
da b. r. odbędzie się w Wilnie I zjazd b. 
uczestników walk o Wilno. 

Ludność m. Wilna zawsze serdecznie i 
gościnnie przyjmowała bojowników o Wil- 
no, Oni zaś w swych żołnierskich sercach 
zachowali miłe wspomnienia z owych cza- 
sów. 

Teraz, kiedy na zjazd przybywają, 
przyjmijmy ich również gościnnie, udziela- 
jąc w swych domach kwater. 

Mieszkańcy Wilna, zgłaszajcie kwatery 
do Biura Zjazdu — Wileński Urzęd Woje- 
wódzki. 

SPORTOWA. 
Z niedzielnych zawodów cyklistów. 

W zawodach kolarskich zorganizowanych 
przez Wil. T-wo Cyklistów w ubiegłą nie- 
dzielę pierwsze miejsce przyznano p. Ser- 
bejowi, który pomimo przeszkody wobec roz 
mokłej drogi i 15-kilometrową przestrzeń 
przebył w b. dobrym czasie. Drugim przy- 
był p. Chochłowicz. Imprezą tą Wil. T-wo 
Cyklistów zamknęło sezon bieżący. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś dwa 

przedstawienia. Po południu o godz. 3 m. 
30 „Młody las" J. A. Hertza dla młodzieży 
szkolnej. Pozostałe bilety w kasie teatru na 
Pohulance od godz. 2 po poł. Wieczorem 
© godz. 8 ukaże się „Młody las* po cenach 
normalnych. 

Sztuka ta w pełni powodzenia nieba- 
wem schodzi z repertuaru, ustępując  miej- 
sca głośnej sztuce psychologicznej Surgu- 
zewa „Skrzypce jesienne”. W roli głównej 

wystąpi po raz pierwszy w sezonie wybit- 
artystka. Hanna Ceranka. Reżyserję prowa- 
dzi R. Wasilewski. Nowa efektowna wysta 
wa według projektów J. Hawrylkiewicza. 

— Teatr Miejski w Lutni*, Drugi wy- 
stęp operetki murzyńskiej. Dziś o godz. 8-ej 
wiecz. odbędzie się drugi występ znakomi- 
tego zespołu operetki murzyńskiej w egzo- 
tycznej barwnej operetce „Luisiana”.  Ze- 
spół składa się 45-ciu osób. Wśród nich 
wybitni soliści z niezrównanym Douglasem 
na czele, murzyński balet i orkiestra jaz- 
zowa, oraz zespół czarnych girls. 

Zaznaczyć należy, iż zespół murzyński 
wystąpi w Wilnie po raz ostatni w sobotę 
o godz. 10 min. 30 wiecz. 

Zainteresowanie operentką  murzyńską 
—olbrzymie: Pozostałe bilety nabywać moż 
na od godz. 11 r. w ciągu dnia całego. 

— Przedstawienie dla młodzieży  szkoi- 
nej w „Lutni*. Drugie przedstawienie dla 
młodzieży szkolnej odbędzie się w sobotę 
najbliższą 1-go listopada o godz. 3 m. 30 
po poł. Wystawiona zostanie ciesząca sie 
wielkiem powodzeniem komedja A. Fredry 
„Pan Jowialski"*, w barwnej szacie dekora- 
cyjnej i oryginalnem ujęciu reżyserskiem. 

Rolę szambelana kreuje dyr. A. Zelwe- 
rowicz. Ceny miejsc najniższe od 30 gr. 

— Przedstawienia popołudniowe. Nie- 
dzielne widowiska popołudniowe po ce- 
nach zniżonych wypełnią: w Teatrze na 
Pohulance ciesiząca się olbrzymiem powo- 
dzeniem wojenna sztuka Szerriff"*a, „Kres 
wędrówki”, w T eatrze „Lutnia* najnowsza 
komedja angielska Erwina „Pierwsza pani 
Frazerowa“. 

„Widma“ St. Moniuszki w Teatrze „Lut 
nia“. W sobotę 1 i poniedziałek 3 listopada 
ukażą się na scenie „Lutnia* „Widma” St. 
Moniuszki w formie scenicznej: Cztery mia- 
sta w Polsce dopiero wystawiły arcydzieło 
moniuszkowskie w tej formie: Lwów, War- 
szawa, Poznań i Wilno. Inscenizacja wileń- 
ska uwzględnia fclklor rodzimy, oddając 
przez to hołd twórczości największych sy- 
nów tej ziemi i przez to „Widma* pozosta 
ną na zawsze widowiskiem, które przekaże 
pokoleniom tradycja naszego miasta, jako 
uroczyste, pełne wzruszeń misterjum w dni 
zaduszne. Nad wykonaniem dzieła czuwają 
wybitni artyści z prof, Ludwigiem, kapelm. 
Dołęgą i malarzem  Hawryłkiewiczem na 
czele. Bilety do nabycia w kasie teatru 
„Lutnia“, od godz. 11 do © wiecz. 

-— „Nie rzucaj mnie madame“. Teatr 
„Lutnia* przygotowuje od dłuższego czasu 
najnowszą lekką komedję Stefana Kiedrzyń 
skiego „Nie rzucaj mnie Madame*. Sztuka 
ta obfitująca w nadwyraz interesujące sce- 
ny i zabawne sytuacje, cieszy się obecnie 
w Warszawie nadzwyczajnem  powodze- 
niem. Na naszej scenie komedja  Kiedrzyn- 
skiego otrzyma doskonałą obsadę sceniczną 
oraz efektowna wystawę. Reżyserję prowa- 
dzi dyr. A. Zelwerowicz. Premjera odbędzie 
się w przyszłym tygodniu. 

— Kino-teatr „Stylowy“. W dniu 3 listo 
pada odbędzie się uroczyste otwarcie sezo- 
nu zimowego nowopowstałego  kinoteatru 
„Stylowego“. 

Jak się dowiadujemy, dyrekcja kina ub. 
nie mająca nic wspólnego z dawnymi wła- 
šcicielami sprowadza na ten dzień monu- 
mentalny film „Arka Noego”, przy realizacji 
którego zatrudniono przeszło sto tysięcy 
osób. 1 

Wystawienie tego epokowego filmu ko- 
sztowało dziesiątki miljonów dolarów. 

Po „Arce Noego" będziemy mogli zoba- 
czyć w „Stylowym** szereg pierwszorzęd- 
nych filmów. 

Ilustrację muzyczną, starannie 
wuje doskonały kiwartet. 

я CO GRAJĄ W KINACH? 
Miejskie — Blokada na morzu. 
Heljos — Lotnik. 
Hollywood — Noc upojeń. 
Wanda — Władczyni miłości. 

opraco- 

Wilno na czarno 
Łatwiej jest pisać niż na 

różowo. 
Dlatego, że łatwiej jest oczerniać, niż 

chwalić, bo  wyrazistsze, * są cera i łata 
na spodniach, a niezmyta plama na duszy, 
niż promyk dobrego uczynku. 

Wilno na czarno. 
Zapewne więc mowa będzie o chodni- 

kach i autobusach, w brud i pchły obfi- 
tych?... 

Nie, zupełnie co innego... 
A jednak Wilno stało się beznadziejnie 

czarne. 

na czarno, 

Poczerniały chodniki, szeregi odrapa- 
nych domów. 

Zjechały  murzyny, — czarne cielska, 
błyskające białkami  ślepiów i bielą zę- 
bów. — 

Widownię w „Lutni* opanowała czar- 
na rozpacz, dyrektor Zelwerowicz wdział 
czarny smoking i czarny krawat, pobładła 
tylko czekolada Wedla. 

Ha, okropności! 
Na czarnym horyzoncie życia wileńskie 

go zarysowały się jeszcze ciemniejsze po- 
stacie. 

Czarno - czarno. 
Czarni stali się wszyscy sekwestrato 

rzy Magistratu, w czarnych kolorach widzi 
wyborca wybieranych, tak czarnych, jak 
doła dziennikarska. 

Helas! 
Czterdzieści pięć czarnych sylwetek na 

dzisiejsze czasy i na Wilno — to stanow- 
czo za wiele. 

Komenda Wojewódzka Policji Państwo- 
wej i Urząd Śledczy, który tylko z czarny- 
mi typami ma do czynienia, opuścił zrozpa- 
czony ramiona. 

Poczerniał dworzec kolejowy, czarniej- 
szą się stała dola koni dorożkarskich — w 
powietrzu zawisła czarna wieść — wypla- 
katowana na rogach i słupach  reklamo- 
wych. — Wilja stała się podobna do rzeki 
Kongo. 

Na nic moje nawoływania w którymś 
odcinku „Uśmiechnij się, czytelniku!*, na 
nic sakramentalne nadpisy na serwetkach 
kuchennych naszych żon i matek „Nie 
martw się'. с 

Jak tu się nie martwić?! 
Niedość tego, że u nas wszystko się ro- 

bi, mówi i prorokuje na czarno: jedna kobie 
ta oczernia drugą, moda tego sezonu — 
jak twierdzi ciocia Tesia — kolor czarny 
nad inne przenosi, na niebie czarne chmu- 
ry, na ziemi czarna dola, typem moim są 
brunetki, po pierwszej wizycie „u niej* po- 
dano mi czarną polewkę, czarny jest brow- 
ning, z którego sobie w łeb strzelę, czarny 
list od rejenta, od czarnych słów się zaczy 
nający,..... „ponieważ nie uiścił Pan i t. d“... 
naturalnie! Do Wilna czarne zjechały posta 
cie 

Nie! 
Nie wytrzymam, spojrzałem w lustro o 

czarnych ramach, by przed śmiercią na sie- 
bie popatrzeć. 

Eheu! 
+ Zobaczyłem w niem czarny Ed 

Listy do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze! 
Proszę uprzejmie o zamieszczenie w 

pańskiem poczytnem piśmie następującego 

oświadczenia: 

Stwierdzam, że wzmianki skierowane 

pośrednio i bezpośrednio pod moim  adre- 

sem w numerach „Dziennika Wileńskiego" 
z dn. 28 i 30 bm. są zwykłem oszczerst- 

wem za które redakcję „Dziennika Wileń- 

skiego" pociągam do odpowiedzialności są- 
dowej. 

Galinat, kapitan dypl. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od 29 do 

36 b. m. zanotowano wypadków 47, w tem: 
kradzieży 4, opilstwa 13, przekroczeń admi- 
nistracyjnych 15. 

Znowu przyłapano przemy 
cany tytoń. Wczoraj funkcjonarjusze 
IV kom. P.P. zatrzymali na ul. Wiłkomier- 
skiej chłopa, który wiózł 22 kilogramy ty- 
toniu przemyconego z Litwy. г » 

— Kradzież krowy. Soroczyńskiej Wi- 
ktorji zam. w Trynopolu skradziono krowę 
maści bronzowej, lat 7, dobrze odżywioną, 
wartości 500 zł.. - 

— Złodziej płaszcza. Miogajło Jerzy, Ni- 
kodema Nr. 6 zameldował policji o kra- 
dzicży płaszcza na szkodę firmy „Galicja”, 
wartości 105 złetych. Kradzieży dokonał 

Darycki Edward, Wąwozy, dom Gzyscowa, 
którego wraz z płaszczem zatrzymano. 

— Fałszywy bilon. Na szkodę Grazula 
Aleksandra, Wielka 48 dorożkarz Czerniew- 

ski Mieczysław, Kalwaryjska 119, kupując 
w kiosku meldującego papierosy dał mu 
jednozłotową monetę fałszywą. Monetę. za- 
kwestjonowano. 

— Robotnik wpadł do stud- 
ni, W dniu 29 b. m. Bobowicz Jan, Archa- 
nielska 33 podczas kopania studni w domu 
Nr. 29-a przy ul. Koszykowej wpadł do 
studni doznając potłuczenia głowy. Pogoto- 
wie Ratunkowe po udzieleniu pierwszej po- 
mocy przewiozło poszwankowanego do szpi 
taia św. Jakóba w stanie nieprzytomnym. 

— Porzucone kury. Post. Szabliński Fe- 
liks przechodząc w czasie służby ul. Rzecz- 
na spotkał nieznanego osobnika, niosącego 
8 kur. Osobnik ów na wido 
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Wieczór autorski pani Anny 
Ludwiki Czerny na Środzie 

Literackiej 
Ostatnia Środa Literacka zgroma- 

dziła w dużej ilości Świat profesorski. Nic 
dziwnego, gdyż miły gość ze Lwowa 
pani Anna Ludwika Czerny jest żoną zna- 
nego profesora romanistyki a i sama 
literatka jest niezmiernie utalentowana 
poetką i doskonałą znawczynią literatury i 

poezji francuskiej. 
Pan Hulewicz w imieniu Związku Lite- 

tów powitał Panią Czerny, dziękując jej, że 
jest ona pierwszą literatką, która nawiązu- 
je kontakt pomiędzy literatami lwowskimi 
i wileńskimi i wyrażając nadzieję, że kon- 
takt ten się zacieśni zwłaszcza na wiosnę, 
gdyż jest projektowany zjazd związków lite 
ratów we Lwowie. 

Pani Czerny w serdecznych słowach 
wyraziła swe zadowolenie, że ma możność 
przemawiania w Wilnie, które jako miasto 
kresowe ma tyle wspólnych cech ze Lwo- 
wem i do którego żywiła szczerą sympatję 
już oddawna jako wychowanka Wilnianina, 
Szymona Wizunasa Szydłowieckiego chorą- 
żego ziemi Witebskiej w walkach na Pole- 
siu w roku 63-cim, który osiadł we lLwo- 
wie dla wielkiego pokrewieństwa duchowe- 
go tego kresowego fmiasta z Wilnem, był 
współtwórcą wraz z Józefem Piłsudskim 
idei tworzenia Strzelca i zmarł we Lwowie 
w 19ll-tym Po tym wstępie nastąpiły bar- 
dzo piękne autorecytacje pani Czerny zna- 
komitych przekładów poetów francuskich 
Claudela, Valery, Pawła Aliberta, Germain 
Nouveau, Rene Ghil i wiersz wodza neo- 
symbolistów Fagusa. Poczem poetka wyre- 
cytowala cały szereg utworów własnych, 
które przeważnie wchodzą w skład mające- 
go się z przyszłą wiosną ukazać tomu jej 
poczyj. 

Poezje pani Czerny, jakie mieliśmy spo- 
sobność poznać, zarówno oryginalne, jak i 
przekłady odznaczają się pięknością i pla- 
styką języka, siłą . i dynamiką ekspresji, 
ogromną muzykalnością rytmiki i umiejęt- 
nością władania asonansowej formy. Wszy- 
stkie te walory uwypukla jeszcze inteligent- 
na recytacja i dźwięczny głos autorki. 

Po krótkiej przerwie na swobodną po- 
gawędkę przy herbacie, pomimo spóźnionej 
pory, pani Czerny dała się uprosić i wygło- 
siła nadzwyczaj ciekawy referat „Trzy ko- 
rony Południa na skroniach Piastowny“. 
Referat dla większości zebranych poprostu 
rewelacyjny, świadczący 0 umiejętnych i 
drobiazgowych badaniach literatki, studjo- 
waniu zabytków archiwalnych i zbieraniu 
podań, pamiątek historycznych i tradycyj 
do dziś dnia żyjących jeszcze w Prowancji. 
W referacie tym, pierwsze miejsce zajmu- 
ja dzieje królewny Riki, wnuczki Bolesta- 
wa Krzywoustego i córki Władysława Il-go 
która w 7-ym roku życia opuściła Kraków, 
dzieciństwo spędziła na wygnaniu, by po 
zdjęciu klątwy z Władysława Il-go zostać 
żoną cesarza hiszpańskiego Alfonsa, a po 
jego śmierci kolejno żoną dwóch Rajmun- 
dów z Prowancji. Jako żona cesarza Alfon- 
sa i żona Rajmunda IV-go Beryngary, Ri- 
ka odgrywała wybitną polityczną rolę, 
wszędzie towarzysząc mężom i dopomaga- 
jąc im w rządzeniu według współczesnych 
zwyczajów Południa. 

Jako żona Rajmunda NV-go z Tuluzy, 
wzorującego się na zwyczajach  północ- 
nych, Rika politycznej roli nie odegrywała, 
a stała się tylko mistyczną królową poezji, 
opiewaną przez najwybitniejszych  truba- 
durów, władczynią rycerskich turniejów i 
ośrodkiem powstających właśnie  „coure 
d'*amoure*, Tradycja pięknej, mądrej i zaw 
szc młodej cesarzowej, „Rica di Polonia", 
żyje jeszcze w Prowancji bardzo intensyw- 
nie, zarówno jak egzystują jeszcze zamki, 
w których mieszkała. Obok dziejów Riki, 
prelegentka przesunęła przed naszemi oczy- 
ma historję południowej Francji i Hiszpanji 
z Xil-go wieku, z wojnami krzyżowemi i 
najważniejszemi postaciami  historycznemi 
ówczesnych panujących, rycerzy i poetów. 
Wielka szkoda, że zmęczenie pani Czerny 
i zbliżająca się północ nie pozwoliły jej 
szerzej potraktować nadzwyczaj interesują= 
cego, tak świetnie opracowanego tematu. 

Z 

Kącik Grafologiczny 

Heinz. Bardzo Panu dziekuję za mily list. 
Utrzymałem umyślnie „kącik* w formie na- 
racyjnej i niefrasobliwej, by nie nużyć mych 
korespondentów..... no i by zachęcić ich. 

Uważam, że ekspertyzy moje nie noszą- 

  

SPORT 
DRUGA PORAŻKA KOŻELUCHA 

W spotkaniu z Amerykaninem Richardem 

Wielokrotny mistrz świata, słynny zawo- 
dowy tennisista Karol Kożeluch odniósł już 
drugą porażkę do znakomitego zawodowca 
amerykańskiego Richarda. Gra miała prze- 
bieg niezwykle interesujący, a przeciwnicy 
wydali ze siebie maksimum umiejętności. 
W pierwszym secie, każdy z graczy wygry- 
wa swoje geamy serwisowe. Taki stan rze- 
czy trwa do stanu 5:5. Dwa nieudane 
smatche Richarda i piękna mijająca piłka 
Czecha, pozwalają mu na zdobycie geama, 
a w pięć minut później następnego. Koże- 
luch prowadzi 7:5 W drugim secie Richard 
wygrywa dwie pierwsze gry, grając długie- 
mi piłkami z głębi kortu, ale Czech szybko 
się opanowuje i zdobywa pewnie jednego 
geama. Tu następuje zupełne załamanie Ko- 
żelucha, wybitego z uderzenia miękką i pla- 
sowaną grą przeciwnika. 

Amerykanin coraz bardziej się rozgrywa 
i z łatwością zdobywa seta 6:1. Trzeci set 
przynosi heroiczną walkę. Amerykanin pro- 
wadzi 3:2 następnie 5:3, ale bajeczny zryw 
b. mistrza świata pozwala mu wyrównać 
5:5, a nawet prowadzić 5:6. Tu jednak za- 
sób sił Czecha wyczerpuje się i Richard, gra 
jący na half-courcie, wspaniałemi voleyami 
łatwo wyciąga na 8:6. 

Opinja sportowa skłania się naogół do 
zdania, że Kożeluch nie powróci już na tron 
zawodowców tennisowych. 

TRIP TITAN 

ce tonu mentorskiego, pisane błyskotliwie, 

podobają się bardziej. 

Ojczyznę Pana, Hamburg znam jedynie 
fi tylko z opowiadań i kina... St. Pauli, Re- 
perbahnu i t. d. 

Sentencja Pana: „und werde nicht 
klagen...* jest jak zresztą cały list, miłą i 
trafną. 

W sprawie ekspertyzy pańskiej i „ostrze 
nia języczka" piszę co zaobserwowałem. 

Dużo praktyczności życiowej, zamiłowa- 
nie do systematyczności i porządku. 

Bardzo swoisty i rozsądny sposób ujmo- 
wania problemów życiowych. Każde poczy- 
nanie oparte na gruntownym wyrozumowa- 
niu. Domatorstwo, dużo samokrytycyzmu. 

Przesyłam uścisk dłoni. 

Sfinks. Pomniku tysiącletni, w które obli- 
cze patrzyły całe generacje Rauzesów, An- 
tonjusz, Bonaparte... i biedny narzeczony Pa 
ni, który jak i tamci odgadnąć nie może wie- 
lomówiącego uśmiechu. 

Ale dość poezji, droga Pani, kobieta 
sfinks, Meduza i t. p. są to anachronizmy 
XIX stulecia. Narzeczony Pan: zdaje się 
być zdecydowanym romantykiem i nie chce, 
czy nie umie poznać Pani — jako kobiety 
z krwi i ciała — a nie jakiegoś tam wykon- 
cypowanego potwora. Jest natomiast prze- 
zornym i to bardzo mu się chwali, 

Zasadniczą cechą Pani charakteru jest 
kobiecość — х wszelkiemi możliwemi na -|- 
i — jej przejawami. Dużo samodzielności, 
przedsiębiorczości, przy równoczesnem ogar 
nianiu soczewką myślową ograniczonych ho- 
ryzontów życiowych. Trochę marzycielstwa, 
ale tego zdrowego i fantazji. Proszę Pani 
zdecydowanie „najczarniejsze* strony  cha- 
rakteru są przywilejem — silnych i zdecy- 
dowanie „dužych“ jednostek, u Pani są 
słabostki i zalety, jak zresztą u każdego Z 
nas. 

Wadą Pani jest glisada od jednej do dru- 
giej ostateczności i jednostronny sąd o ca- 
zusach życia, to jest złe. 

Proszę moją ekspertyzę przeczytać na- 
rzeczonemu i pocieszyć tego biednego od- 
gadywacza zagadek egipskich monumentów. 

B. Boos. Drogi Panie, — cierpliwość jest 
cnotą chrześcijańską. Proszę wytrwać do ju- 
tra i nie gniewać się na grafologa. 

Rudowłosa Bachna. Nie przypuszcza Pa- 
ni zapewne, jaką przyjemność sprawiła mi 
listem swoim. Bardzo dziękuję. 

Niezmiernie żałuję, że nie dane mi by- 
ło poznać Panią na gruncie wileńskim... 

Na próbki pisma osób „trzecich* ocze- 
kuję, ponieważ jednak nie jestem w stanie 
pisać tyle, wielebym chciał, na łamach ką- 
cika, proszę o łaskawe umożliwienie mi ko- 
respondowania bezpośrednio, wzgl. per po- 
ste restante. Czekam na list — całuję ręce. 

  

5ŁO WO 

RADJO WILEŃSKIE 
PIĄTEK, DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 

12.5 — 13.10: Kabaret (płyty), 1. Ray- 
mond — Tango. 2. Hemar — Dwie piosen- 
ki (Zula Pogorzelska), 3. Wechowski-Jo- 
sziwara. 4. Leo — Pocałuj mnie cheri! 
(ork.) 5. Krukowski a) Bo trzeba mieć to 
minimum, b) Opowieści Hoffmana  (paro- 
dja) 6. „Marjanna* H. Ordonówna. 7. 
Strauss — ,Ksiąžę“ 8) Mitschell a) Oto two 
ja Baby, b) Wielkie miasto tańczy. 9. Hen- 
derson — Sonny boy. 10. Benatzky — Wie 
deński walc. 11. 'Vivat życie. 

3.10: Komunikat meteorologiczny. 
35 — 15.50: „Kącik krótkofalowy* z 

Warszawy. 
15.50 — 16.10: Lekcja języka 

skiego z Warszawy. 
16.25 — 16.30: Program dzienny, re- 

pertuar kin i teatrów. 
16.30 — 17.40: Koncert popularny (pły- 

tv). 1. Herold — Uwertura do op. „Żampa* 
2. De Falla a) Nana, b) Jota (odśp. M. Fle- 
ta), 3. Grieg-Peer Gynt. Suita Nr. 1 i 2. 4. 

  

francu- 

   

Berlicz — Marsz Rakoczego. 
17.45 — 18.45: Koncert z Warszawy. 
18.45 — 19: Kom. L.O.P.P. w Wilnie. 
19 — 19.10: Program na sobotę i rozm. 

  

19.10 — 19.25: Kom. rolniczy z Warsz. 
19.25 — 19.35: Muzyka z płyt. 
19.35 — 19.55: Prasowy. dzien. radjowy 

z Warszawy. k 
20 — 20.15: Pogadanka muzyczna (K. 

Stromenger). 
20.15: Koncert symfoniczny z Filharm. 

Warszawskiej. Solista: M. Rozentahl (fort.) 
w przerwie koncertowej „Przegląd  filmo- 
wy“ ze studja Rozgł. Wil. Po koncercie ko- 
munikaty z Warszawy. 

SOBOTA, DNIA 1 LISTOPADA. 
10.15: Transm. nabożeństwa z Poznania 
11.58 — Sygnał czasu. 
12.10 — 14: Poranek z Filharm. Warsz. 
14 — 14.20: „Opłacalność chowu kur* 

— odczyt wygłosi Wacław Budrewicz. 
14.20 — 15.20: Muzyka i odczyty rolni- 

cze z Warszawy. 
16.35 — 16.40: Program dzienny i re- 

pertuar kin i teatrów. 
16.40 — 17: „Wiadomości przyjemne i 

pożyteczne" z Warszawy. 
17. — 17.30: Audycja dla dzieci: „Wszy 

scy Święci" —- opowiadanie w oprac. Cie- 
ci Hali. Wykonają artyści teatrów miejskich 
Transm. na wszystkie stacje. 

17.30 — 16: Transm. z Warszawy. Kon- 
cenrt dła dzieci. 

18 — 19: Nabożeństwo z Ostrej Bramy 
w Wilnie. Transm. na całą Polskę. 

19 — 19.15: Kom. Wil. Tow. Org. i Kół. 
Rolniczych. 

19.15 — 19.40: Program wileński 
tydzień następny. 

19.40 — 20: Prasowy dziennik radjowy 
z Warszawy. 

20 — 20.15: Feljeton „Cmentarze war- 
szawskie“ red. |. Sokolicz-Wroczyńskiego 
(z Warszawy). 

na 

20.15 — 20.30: „Z wioski — port. 
odczyt wygłosi Aleksander  Budrys-Budre- 
wWICZ. 

20.30 — 21.15: Recital 
Goldberga z Warszawy. 

21.15 — 22: Muzyka lekka z Warszawy. 
22 — 22.15: Feljeton z Warszawy p. t. 

„Dzieci na scenie* (I. Dehnelówna). 
22.15: Koncert wieczorny (płyty). 
22.30 — 23: Komunikaty z Warszawy. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 30. X. 1930 r. 

Dolary 8,93 — 8,95 — 8,91. Budapeszt 
156,09 — 156,49 — 15,69. Holandja 359,26 

skrzypcowy S. 

    

  

= 360,16 = 43,31 i trzy 
czwarte — 43, 21 Nowy York 
6.91 — 8,95 — 8,89. Paryż 34,090 — 35,08 

34,90. Praga 26,44 — 26,50 — 26,38. No- 
York kabel 8,619 — 8.939 — 8,899 — 

Szwajcarja 173,13 — 173,56 — 172,70. Wie 
deń 125,60 — 126 — 125,38. Berlin w obr. 
prywatnych 212,41. 

PAPIERY PROCENTOWE. 
Pożyczka inwestycyjna 101,75. Premjo- 

wa dolarowa 57. 5 proc. konwersyjna 49,50 

  

`    

7 proc. stabilizacyjna 82. 10 proc. kolejo- | 
wa 103,75. 8 proc. L. Z. BGK i BR., obl. 
BGK 94. te same 7 proc. — 83,25. 4,5 proc. 
LZ ziemskie 52,50 — 53. 5 proc. warszaw- 
skie 56,50 — 56,95. 8 proc. warszawskie 
71 — 72,25. 8 proc. Łodzi 67. 8 proc. Piotr 
kowa 63,50. 6 proc. obl. poż. konw. m. War 
szawy |-a i 9-ta em. 50,25. 3 proc. pożyczka 
budowlana 50. 

AKCJE: 
Bank Polski 160. Węgiel 38. 

iów 35. Starachowice 12. 
Modrze- 

12407. 1. Firma: „Doświadczalnia filmowa w Wilnie — Le- 

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO DZIAŁ B SĄDU OKRĘGO- 
WEGO W WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 6. 1X. 1930 r. 
12397. I. Firma: „Berman Eika“ w Motodecznie, ul. Zamko- 

wa 7. Sklep spożywczy, materjałów piśmiennych, żelaza i na- 
czyń. Firma istnieje od 1930 r. Właściciel — Berman Elka zam. 
tamże. 2167 — VI. 

12398. I. Firma: „Cymer Liba“ w Szarkowszczyžnie, pow. 
Dziśnieńskiego. Piwiarnia ze sprzedażą zakąsek. Firma istnieje 
od 1929 r. Właścicielka Cymer Liba, zam. tamże 2168 — VI. 

12399. 1. Firma: „Masza Goldsztejn“ w Wilnie, ul. Sza- 
welska 8. Sklep bławatny. Firma istnieje od 1930 r. Właściciel- 
ka — Goldsztajn Masza w Wilnie, ul. Końska 26. 2169 — VI. 

  

12400. I. Firma: „Basia Gelier* w Wilnie, ul. Piłsudskiego 
5. Sklep owoców i napojów chłodzących. Firma istnieje od 1930 
roku. Właścicielka — Gelfer Basia, zam. w Wilnie, ul. Zarze- 
cze 3 — 5. 2170 — VI. 

12401. I. Firma: „Polski sklep galanterji i trykotažy — Ja- 
nuszek Jan Frliczka“, Sklep galanterji i trykotažy. Firma istnie- 
je od 1930 r. Właściciel — Frliczka Jan zam. tamże. 

12402. | Firma: „Konieczyński Czesław* w Wilnie, ul Le- 
gjonowa 60. Sklep spożywczo - bakalejno - tytoniowy. Firma 
istnieje od 1929 r. Właściciel — Konieczyński Czesław zam. 
tamże. 2175 — VI. 

w dniu 9, IX. 1930 r. 
12403. 1. Firma: „Przedsiębiorca Budowlany Izrael Kolner* 

w Nowo - Wilejce pow. Wileńsko - Trockiego. Roboty budo- 
wlane. Firma istnieje od 1928 r. Właściciel — Kolner Izrael, 
zam. tamże. 2173 — VI. 

12404. | Firma: „Edward Katowicz* w Brzezówce, gm. 
Wawiórskiej, pow. Lidzkiego. Sprzedaż towarów spożywczych. 
Firma istnieje od 1927 r. Właściciel Katowicz Edward zam. 
tamże. 2174 — VI. 

12405. I. Firma: „Gita Lejkind i Sonia Swerdlin S-ka". 
Sklep bławatny, galanteryjno - spożywczy i innych towarów. 
Siedziba w Plisie, pow. Dzišnienskie; 0. Przedsiebiorstwo ist- 
nieje od 1923 r. Wspólniczki zam. w Plisie, pow. Dziśnieńskie- 
go, Gita Lejkind i Sonia Swerdlin. Spółka firmowa zawarta na 
mocy umowy z dn. 1 stycznia 1930 r. na czasokres do dnia 1 
stycznia 1934 r. Każda ze wspólniczek podpisuje dokumenty 
handlowe. 2175 — VI. 

12406. 1. Firma: „Księgarnia Towarzystwa Wychowawczo- 
Oświatowego Przyszłość" w Wilnie ul. Zarzeczna 5-a. Księgar- 
nia. Właściciel — Towarzystwo Wychowawczo Oświatowe 
Przyszłość w Warszawie, ul. Śniadeckich 17. 2176—VI. 

    

onidas Pimonow“ w Wilnie ul. Mickiewicza 22 — 64. Ekspery- 
mentalna pracownia filmowa. Firma istnieje od 1930 r. Właści 
ciel Pimonow Leonidas zam. w Wilnie, ul. Mickiewicza 22 — 3. 

2177 — VI. 

w dniu 10. IX. 1930 r. 
12408. I. Firma: „Bersztel Ruwin* w Wilnie, ul. Wielka 45. 

Sklep bławatny. Właściciel Bersztel Ruwin, zam. w Wilnie, ul. 
Bonifraterska 12 — 6. 2178 — VI. 

12409. I. Firma: „Duńska Mina". w Wilnie, ul. Wiłkomier- 
ska 100 d Zajazd koni Firma istnieje od 1919 r Wlašcicelka 
Duńska Mina, zam. tamże. 2179 — VI. 

12410. I. Firma: „Ch. i S. Margolis S-ka*. Restauracja z 
wyszynkiem napojów alkoholowych. Siedziba w Wilnie, ul. Nie- 
miecka 20. Spółka istnieje od 1 lipca 1930 r. Wspólniczki zam. 
w Wilnie: Chaja Margolis — przy ul. Piłsudskiego 19, 

: 3 *.) 1 Mina Margolis przy ul. Pił 
sudskiego 18 i Sława Margolis przy ul. Niemieckiej 20. Spółka 
firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 30 lipca 1930 r. na 
czas nieokreślony. Zarząd należy do wszystkich wspólników. 
Weksle, umowy i wszelkie zobowiązania w imieniu spółki win- 
ny być podpisywane przez wszystkich RO SEE 

80 — 

w dniu 12. IX. 1930 r. 
12411. I. Firma: „Przedsiebiorstwo robėt inžynieryjno bu- 

dowlanych inżynier Przemysław Grodzki i Józef Sorokin -— 
Spółka firmowa. Prowadzenie robót budowlanych. Siedziba w 
Wilnie, ul. Żeligowskiego 10. Spółka rozpoczęła sw ą działal- 
ność od 1 sierpnia 1930 r. Wspólnicy zam, w Wilnie: inż. Prze 
dysław Grodzki — przy ul Żeligowskiego 5 — 43 i Józef So- 
rokin przy ul. Portowej 5. Spółka firmowa zawarta na mocy u- 
mowy z dn. 28 sierpnia 1930 r. na czas nieograniczony. — Za- 
rząd należy do obu wspólników. Każdy ze wspólników samo- 
dzielnie ma prawo zawierać i podpisywać pod stemplem firmo- 
wym wszelkiego rodzaju akty, umowy, zobowiązania, pełno- 
mocnictwa, czeki i pokwitowania z odbioru wszelkich należno- 

ści na rzecz spółki, pokwitowania z odbioru towarów i wszel- 
kiej korespondencji, zobowiązania pieniężne w imieniu spółki 
jak to weksle, żyra na wekslach winny być podpisywane pod 
stemplem firmy przez obu wspólników łącznie. 2181—VI. 

8703. II. Firma: „Zioła lecznicze” M. Szydłowski i B. Gro- 
mów S-ka", Firma brzmi: Zioła lecznicze, Handel i Kultura Ro- 
ślin lekarskich — Bazyli Gromow i R. Abramowicz S-ka". Sie- 
dziba została przeniesiona pod nr. 26 Rynek w Święcianach. 
Wspólnik Michał Szydłowski wystąpił ze spółki. Michał Szy- 
dłowski przelał swe prawa i obowiązki w spółce na rzecz po- 
zostałych wspólników Bazylego Gromowa i Rubina Abramowi- 
cza. Zarząd należy do obu wspólników. Wszelkie zobowiązania, 
umowy, weksle, czeki i inne dokumenty w imieniu spółki winny 
być podpisywane pod stemplem firmowym przez obu wspólni- 
ków. 2 — VI. 

w dniu 13, IX. 1930 
12322. I. Firma: „Pietrowska Anna* w Wilnie, ul. Mickie- 

wicza 47. Sklep wody sodowej i owoców. Firma istnieje od 
1930 r. Właścicielka — Pietrowska Anna — U ena 

— VI. 

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

u. Ostrotramska 3, 
seansów od g. 4-ej. 

Od dn. 28 do dnia 1 listopada 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

„BLOKADA NA MORZU“ "Li 
W rolach gł. Anna Nilson i Wallace Mac Donald. Nad program: „Z balu do kryminału" kom. w 2 akta 

Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek Następny program: „Angełłta” 

  

Dziś ostatni dzień! Największy przebój doby obecnej. Na pierwszy seans ceny zniżone Balkon 80 gr. Parter" 4. 

SRÓL ŻEBRAKÓW 
Muzyka Rudolfa Dzimla. Śpiew — Chór — Tańce. W roli głównej król śpiewa 

bożyszcze kobiet DENIS KING i najsłyn. śpiewaczka opery „Metropolitain* w N. Jorku JEANNETTE MZC DONA 

[Cały film w kolorach naturalnych | 

KINO-TEATR 
'„KELIOS" 

ы Wielka opera filmowa. 
ul. WILENSKA 38. 

Film ten demonstruje się w 
Warszawie w 2-ch kinach 

   

    

    
Ze względu na wysoką wartość artystyc:* 

Dla młodzieży dozwolone 

  

D Z IŚ! Czarowną, 
Dźwiękowe Kino żywiołową, namiętną 

„HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

NGC UPOJEŃ 
przeżywają Iwan Petrowicz i Agnes hr. Esterhazy w najnowszym dźwiękowo-śpiewnym dramacie erctyęf 

Nad program: Dodatek dźwiękowy z opery „Żydówka'* (akt czwarty) 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 10.30. 

   
   

   

    

Poraz l-szy Iwan Pietro- 
wicz w filmie dźwięk. 

Ceny zniżone tylko na l-szy seans 

  

Dziś! Największy i najpięk- 
Polskie Kiuo niejszy szlagier sezonu p. t. 
„WANDA 

Wiełka 30, Tel, 14-81 

  
  

WYSZEDŁ Z POD TŁOCZNI DRUKARSKIEJ 

WYKAZ DRUKÓW 
KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIANIE 

„W POLSCE JEST WZBRONIONE 

CENA ZA EGZ. — ZŁ. 3.  _ —[- - KSIĘGARNIOM RABAT 

Wydawnictwo „„KULTURA“ — Wilno, Kwaszelna 23 
  

  

Obwieszczenie 
Aukcjonista Izby Skarbowej w Wilnie podaje do wiado- 

mości, iż licytacja zasekwestrowanych ruchomości w Biurze 

Techniczno - Handlowym u p. Abrama Kaw enokiego, wyzna- 

czona na dzień 10. 11. rb., a ogłoszona w gazecie „Słowo”* w 

30. 10. rb. nr. 250/2460 w myśl polecenia Izby Skarbo 

wej w Wilnie została odwołana. 

dniu 

Juljan Rodziewicz 
p.o urzędnik aukcjonista Izby Skarbowej 

w Wilnie. 

озО 

iQQ©©©©©00©0©©0066008064 

Obwieszczenie 
W zastępstwie Aukcjonisty Izby Skarbowej w Wilnie Jul- 

jan Rodziewicz na zasadzie par. 33 Instrukcji o przymusowem 
ściąganiu podatków i opłat skarbowych z dn. 17. V. 1926 r. 
(Dz. Urz. Min. Skarbu nr. 15) podaje do wiadomości publi- 
cznej, że w dniu 11 listopada 1930 r. o godz. 11 rano w lo- 
kalu składu hurtowego piwa przy ul. Wiłkomierskiej nr. 3 
odbędzie się sprzedaż z licytacji w pierwszym terminie 2.000 
litrów piwa jasnego oszacowanego na sumę 1.225 złotych na- 
leżących do Rajchela Samuela zam. przy ul. Wiłkomierskiej 
nr. 3 — na pokrycie zaległości podatkowych. 

w|z. Aukcjonisty J. Rodziewicz. 

mO©©©00000000900000 

WŁADCZYNRI KIŁOŚCI 
W roli głównej najpiękniejsza para kochanków GRETA GARBO, JOHN GILBERT oraz 
Jnr. i Lewis Stone. Nad program: Najpiękniejsza sens. 

  

GABINET 
Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 

Wilno, Mickiewicza 31 
m. 4, 

Urode „4425. 
je, doskonali, odświe- 
ža, usuwa jej skazy 
i braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie). 
Sztnczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów 
i łapież. Najnowsze - 
zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—4. 

W. Z. P. 43. 

; acja świata 1 raz w Wilnie niezrównany i 
Kean Maynard w najnowszem arcydziele p. t. Upiory Stepu dramat wschodu w 8 akt. 

Potężne as 
dramat w 10      

    

  

   

   
    

      

   
   

  

Douglas Fair 
niezwyć j 

  

GATUNEK 

przy 
NIEWYSOKIEJ CENIE 

To trudne zadanie rozwiązała 

Fabryka czekolady 

1а 
w KRAKOWIE 

Sprzedaż we wszystkich lepszych 
sklepach 

WYSOKI 

jęz. polsk. posiad. termi 
Naucz. nologję ekonom.—pra 
niczą poszukuję. Listownie: Mickie: 

  

i rąk czer- Yosa' + Zr. 
zmarszczki, wągry, bro- 

50 i Jasas usiwa 
abinei э 

osmetyki az Gedi6 
J. Hryniewiczowej. 
ul. WIELKA A 18 m.9. 
Przyj.wg. 10-1i 4-7 

W. Z. P. № 2%, 
  

KUPNO 
SPRZEDAŻ 

Sprzedam 

Eina 

    
dynek 17 pokój 2. 
  

Za 1.800 dolarów 
sprzedamy dom mu- 
rowany o 4 dużych 
pokojach z  ogro- 

dem owocowym 
Dom H.-K. „Za- 
cheta“ Mickiewiz 
cza 1, tel. 9-05.       

  

    

LOKALE 
Poszukuję 

się na biuro. 
19 m. 6. 

AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 2 pokojów 
oraz Gabinet Kosme- osobnych dla 2 panówii L 

tyczay, usuwa zmarszcz 1 pani — w centrum. nauczania slę įęzy-Zam. w zašč. Poddębie 
ki, piegi, wągry, łupież, Zgł. Hotel Europejski ków obcych „Lingu- gm. Kobylnickiej pow. 

najprędsza 

brodawki, kurzajki, wy- pokój, 36, tel. 548 odaphone*. Wilno, 
padanie włosów. Mic.1l — 1218 — 6 Niemiecka 3, m. 6. 

2 lub 3 pokoje 
do wynajęcia, nadające 

Portowa 

g Najłatwiejsza Z wojskową 
metoda na imię Piotra Dangiela 

ul. Postawskiego 

  kiewicza 46. 

w dniu 15. IX. 1930 r. 

12412. I. Firma: „POLMIN — Państwowa Fabryka Olejów 
Mineralnych Oddział w Wilnie." EO przewóz i 
sprzedaż ropy naftowej i jej przetworów we własnych lub dzier 
żawionych zbiornikach oraz wykonywanie wszelkich czynności, 
których wymaga normalny tok agent przedsiębiorstwa  Siedzi- 
ba Centrali we Lwowie, ul. Szpitalna 1. Siedziba Oddziału w 
Wilnie, przy ul. Jagiellońskiej 11. Oddział w Wilnie istnieje od 
1 kwietnia 1929 r. Oddziały: w Białymstoku, Kaliszu, Kowlu, 
Lublinie, Łodzi, Pińsku, Płocku, Siedlcach, Sosnowcu, Tomaszo- 
wie Mazowieckim, Warszawie i Wilnie. — Właściciel Skarb 
Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Prokury udzielono: Czesła- 

wowi Dańczakowi z Gdańska — Krebsmarkt 7—8, Filipowi Her 
manowi ze Lwowa, ul. Puławskiego 16, inż. Władysławowi 
Starklowi z Warszawy — Górnośląska 22, D-owi Franciszkowi 
Schrommowi ze Lwowa — ul. Mikołaja 3 i Dawidowi Stejn- 
bergowi ze Lwowa — ul. Sykstusa 52. Firmę przedsiębiorstwa 
podpisują każdy z prokurentów łącznie z jednym z Członków 
Dyrekcji lub drugim prokurentem. Rada Administracyjna z za- 
kresem działania, określonym w $$ 22 — 27 statutu składa 
się: z Prezesa Stefana Starzyńskiego, pod sekretarza stanu w 
Min. Skarbu oraz członków inż. Czesława Benedeka, naczel- 
nika Wydziału w Min. Przem. i Handlu Henryka Salomona de 
Friedberga. Naczelnika Wydziału Naftow. i Min. Przem. i H. 
Antoniego Krachelskiego dyr. Dep. Przemysłu i Handlu, inż. 
Aleksandra Litwinowicza, gen. brygady i dowódcy OK, Grodno, 
Czesława Pechego szefa sekc. Min. Przem. i Handlu, D-ra Jana 
Kantego Piątaka sekr. Prez. Rady Ministrów i D-ra Wiktora Su- 
pińskiego Radcy Min. w Min, Przem. i H. Dyrekcja składa się z 
Naczelnego Dyrektora, inż. Stefana Dażwańskiego ze Lwowa, 
ul. Szymanowskiego 20 i inż. Zygmunta Biluchowskiego z 
Drohobycza Firmę przedsiębiorstwa podpisuje dwóch członków 
Dyrekcji łącznie, lub jeden z nich łącznie z jednym z prokuren- 
tów. 2183 — VI. 

1765 Ill Firma: „M Wajnsztejn, K. Iwański i P. Sirota S-ka 
firmowa Eksjaj*. Firma obecnie brzmi: „Spółka dla sksportu jai 
Eksjaj w Lidzie, M. Wajnsztejn. K. Iwieński i B-cia M. i Į. Szpil 
kowscy — spółka firmowa*. Wspólnicy zam. w Lidzie: ' = 
M. Wajnsztejn, K. Iwieński i B-cia M. i J. Szpilkowscy — spół 
ka firmowa". Wspólnicy zam. w Lidzie: Morduch Wanjsztejn 
przy uł. Suwalskiej 59, Morduch Szpilkowski przy ul. Czerwo- 
nej 9, Józef Szpilkowski przy ul. Krzywej 9 oraz Kalman 
Iwieński ze Słonima, ul. 3 Maja 11. Wspólnicy Kalman. Iwieński 
i Morduch Wajnsztejn zbyli część swoich udziałów zaś Perec Si 
rota występując ze spółki cały udział na rzecz Morducha i Józefa 
Szpilkowskich. Weksle, czeki, żyra wekslowe, akty urzędowe 
wszelkiego rodzaju, umowy prywatne, notarjalne i hipoteczne, 
pełnomocnictwa, zobowiązania podpisują pod stemplem firmo 
wym dwaj wspólnicy, mianowicie Morduch Wajnsztejn lub 
Kalman Iwieński łącznie z jednym ze Szpilkowskich Morduchem 
„lub Józefem. Każdy ze wspólników podpisuje zawsze pod 
stemplem firmowym również w wypadkach, gdzie obowiązuje 
jeden podpis. 218 Т 

  

. I. Firma: „Konstanty hr. Przeździecki* w maj. Wo 
ropajewie, gm. tejże pow. Postawskiego. Cegielnia. Firma ist- 
nieje od 1929 r. Właściciel — Konstanty Przeżdziecki zam. 
tamże. 2208 — VI. 

    

     

  

swoje złote i 
ulokuj na 11 
rocznie. Gotówka two- szych faktów ży 
ja jest zabezpieczona — darmo. 75 gr. 
złotem, srebrem i dro- CZki 
giemi kamieniami. LOM- przesyłkę 

opony 2 BARD Plac Katedralny, Warszawa, P: 
na tarczach Biskupia Н 

wym. 880—120. Kosza- pożyczki pod zastaw: nik, 
ry 1 Brygady Leg. bu- złota, srebra, brylan. 

tów, futer, mebli, pia- 
nin, 
wszelkich towarów. 
  

Każdy osięga 

   

  

          

    

       
   

   
    

   

       

    

                
      

          
    

    

  

    

    

    

cza 44 m. 2. T. E. 

užy- Kupimy trak wn 
w dobrym stanie. Oferty po 

Administracja Dóbr Belmont, 
poczta Brasław   

Bezpłatnie 
R o Ž H E Napisz natych: 

Balos rok, mi 
„ dzenia, otrzyrnasz 

Oszczędności lizę charakteru, 
dolary ności, przeznacz 
proc. określenie Wai 

  

      

pocztowe), 
zał 

12. Wydaje Grafolog Szyller- 
ik, Nowowiejs 

Pianina 
3i žortepiany do w 

jęcia Portowa 14 

samo chodów 

Kursy kroju, 
robót ręcznych 

delowani4 

8. diezagej na 
Wilka 56 m. 

Przyjmuję tuczó 
zapisy codziennie 

sto procent gwaran- 
cji zwrotu gotówki 
przy  lokowaniu 

oszczędności przez 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 

Mickiewicza 21, 
tel. 152. —l 
  

ZGUBY   
przyjezdnych p 
   

  

ubioną księžeczkę 
wydaną 

przez 
P. K. U. Święciany,   unieważnia się. 

         

       

        

      

szczenie zapewaie 

Przepisywanie | ————— 
na maszynach 
Tanio, szybko i fa- 
chowo. 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 

Mickiewicza 21, 
tel, 152. —0 

"Samochė: 
wykładany skórą 
nowych oponach są 
dam tanio. Ofiaru: 
m. 5, tel. 15-08.     

w dniu 19. IX. 1930 r. 

    
      

       

    

    

   
   
   

    

      

    
   

     

     

    
    
     

  

     

478. I. „Consulich - Sosieta Triestina di Navigazione”. 
lem spółki w Panstwie Polskiem jest sprzedaż biletów ok 
wych II i III klasy i międzypokładowych. Siedziba Centrd 
Trieście (Państwo Włoskie) Siedziba oddziału w Warszą 
przy ul. Świętokrzyskiej 25. Siedziba biura w Wilnie prz: 
Kolejowej 15. Biura sprzedaży biletów okrętowych w Wi 
Kowlu, Łucku, Krakowie, Tarnopolu, Stanisławowie, L 
Lublinie, Kielcach, Przemyślu, Pińsku, Brześciu i Biały: 
Kapitał zakładowy spółki we Włoszech 60000000 lirów” 
skich. W oddziałe żaden kapitał nie jest zaangażowany. 
ralaym przedstawicielem na Polskę, z prawem działania 
nicach pełnomocnictwa sporządzonego w Trieście dn. 11 
go 1928 r. mianowany został dotychczasowy prokurent 
lesław SzaŁłkowski, Wileńska 27, zaś jego zastępca Sta' 
Krzyżanowski, Bednarska 23, obaj z Warszawy. Spółka 
jestrowana w Trieście dn. 11 listopada 1903 r. za nr. 16 
Państwie Polskiem spółka działa na mocy koncesji ud* 
przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu dn. 18 stycz:. 
r. za nr. MZ 152. 2131 - 

12321. I. Firma: „Puterman Ida Dwejra* w Wilnie, 

walna 28 — 30. Sklep spožywczy. Firma istnieje: od 1947 

Właścicielka — Puterman Ida — Dwejra zam. s я 

w dniu 1. IX. 1930 r. 

80. I. Firma: „Mejer Birzowicz i Notel Nowogr 4 

spółka”. Prowadzenie sklepu towarów bławatnych. Sie. 

Wilnie, ul. Oszmiań: Spółka istnieje od 1929 r. V 88 

zam. w Wilnie: Mejer Birzowicz — przy ul. Oszmiańskiej 

Notel Nowogródzki przy ul. Makowej 16. Spółka firmowa * 

kształcona z firmy jednoosobowej: „Birzowicz Mejer” „sej 

została na mocy umowy z dn. 2 stycznia 1929 r. © 

ograniczony. Zarząd należy do obu wspólników. M 
wy i wszelk ie zobowiązania w imieniu spółki po 
stemplem firmowym każdy ze wspólników A 

12391. I. Firma: „Bracia Nochim i Aron Rozental — /° 
Prowadzenie drukarni. Siedziba w Wilnie, ul. Rudnicka * 
siębiorstwo istnieje od 1912 r. Wspólnicy zam. w Wil 
ul. Rudnickiej 7. Nochim i Aron Rozentalowie. Spół: 
wa zawarta na mocy umowy z dn. 7 lipca 1930 r. na « 

ograniczony. Zarząd należy do Nochima Rozentala. Di 

sywania w imieniu spółki wszelkich dokumentów, opróc 

i inne zobowiązania pieniężne podpisuja obaj wspólnie 

orajcie LIP 
>'?9%9%9OSOO99G0093%80 

  

  

  

"St. Mackiewicz. 
  

Redaktor odpowiedzialny Witold Weydyłto 
  

   Drukarma Wydawnictwa „Słowo”. Zamkowa


