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Zapowiedziana przez rząd nara- 
da ze sferami gospodarczemi ma 
m. in. zająć się również sprawą u- 

tworzenia w Polsce Naczelnej Izby 
Gospodarczej. Powołąnie do życia 

takiej instytucji przewiduje art. 68 
Konstytucji, który brzmi: 

„Obok samorządu terytorjalnego 
osobna ustawa powoła samorząd 

gospodarczy dla poszczególnych dzie- 
dzin życia gospodarczego; a miano- 
wicie: izby rolnicze, handlowe, prze- 
mysłowe. rzemieślnicze, pracy naje- 

mnej i inne, połączone z naczelną 

izbą gospodarczą Rzplitej, których 

współpracę z władzami państwowe- 

mi w kieroweniu życiem gospodar- 

czem i w zakresie zamierzeń usta- 
wodawczych określą ustawy". 

Chodzi więc o zrealizowanie pe- 
wnego punktu konstytucji, obowią- . 

zującej, jak wiadomo, już rok 8-y. 

Rozporządzenia Prezydenta Rzplitej 

powołały już do życia izby przemy- 

słowo-handlowe, izby rzemieślnicze 

oraz rolnicze. Pozostaje więc zorga- 

nizowanie izby pracy najemnej i u- 

tworzenie nadbudowy pod postacią 

Naczelnej Izby Gospodarczej. 
Dwa państwa Europy zachodniej 

Niemcy i Francja mają już od lat 

podobne instytucje. Są to: przewi- 

dziana art. 165 Konstytucji weimar- 

skiej Rada Gospodarcza Rzeszy Nie- 

mieckiej funkcjonująca od r. 1929 

oraz powołana dekretem Prezyden- 

ta Republiki z marca 1925 r. Naro- 

dowa Rada Gospodarcza we Fran- 
cji. 

: Polska niema jeszcze Izby Gos- 

podarczej, funkcje jej zastępczo pel- 

nilo caly szereg doradczych instytu- 

cyj gospodarczych przy różnych mi- 
nisterstwach. I tak przy minister- 
stwie przemysłu i handlu istniała 
Rada Handlowo-Przemysłowa, stały 
Komitet Celny, Komisja Traktato- 

wa, Centralna Komisja Przywozowa 

(po wojnie celnej z Niemcami), Ra- 
da Rzemieślnicza, Rada Naftowa, 
Komitet popierania przemysłu ludo- 
wego, a nadto jeszcze pięć komisyj 
dla spraw szczególnych, jak Komisja 

Elektryczna i inne. Jak z tego wyli- 
czenia już widać liczba tych zastęp- 
czych  instytucyj była ogromna, 

zwłaszcza jeżeli się zważy, że to 

wszystko przy jednem ministerstwie. 

Pozatem bowiem posiadało minis- 

terstwo rolnictwa pięć ciał dorad- 

czych, ministerstwo pracy trzy, mi- 

nisterstwo skarbu dziewięć. | inne 

ministerstwa nie były pod tym 

względem upośledzone, np. minis- 

terstwo robót publicznych aż trzy i 

to państwową radę elektryczną, 

państwową radę mierniczą i polski 

komitet energetyczny, a nawet mi- 

nisterstwo spraw wewnętrznych jed- 

ną radę opinjodawczą: 
żywców, co wynikało z tego, iż mi- 
nisterstwo to przejęło agendy byłe- 
go ministerstwa aprowizacji. 

Słusznie też skrytykował ten stan 

rzeczy w swoim referacie p. Buzek, 
pisząc: 

„Stroną ujemną obecnego stanu 
rzeczy jest to, że podstawowe za- 
gadnienia naszego życia gospodar- 

czego są rozpatrywane przez różne 

rady, istniejące przy różnych mini- 

sterstwach, z których każda rozpat- 
"ruje dane zagadnienie przedewszyst- 
kiem z punktu widzenia sfer, które 

reprezentuje. A przecież należałoby 
zapewnić rozpatrywanie wszystkich 
podstawowych zagadnień naszego 
życia z punktu widzenia interesan- 
tów ogólno-państwowych przez jed- 
no ciało doradcze t. j. przez pań- 
stwową radę gospodarczą”. 

Referat ten wygłosił p. prezes 
Głównego Urzędu Statystycznego na 
posiedzeniu komisji opinjodawczej 
rolnej, którą rząd p. Brianda powo- 
łał niezależnie od tych wszystkich 
rad tym razem nie przy minister- 
stwie, ale przy prezydjum rady mi- 
nistrow. Tych komisyj opinjodaw- 
czych było szereg i tak przemy- 
słowa, rolnicza i pracy. Mimo te 
rozliczne instytucje „doradcze* „0- 
pinjodawcze“, znajomość podstawo- 
wych zjawisk życia gospodarczego 
w Polsce, opinji o nich sfer gospo- 
darczych była minimajna, tak, iż 
gdy rząd postanowił wobec długo- 
trwałego kryzysu gospodarczego 
(1925/26) przystąpić do naprawy a- 
paratu produkcyjnego, trzeba było 
opierając się na uchwale sejmowej 
powołać nowe ciało, nową komisję 
znaną pod nazwą Komisji Ankie- 
towej. 

Wobec tego stanu rzeczy od lat 
lansowany był projekt utworzenia 
przynajmniej tymczasowej rady go- 
spodarczej. Projekt taki przedstawił 
swego czasu w sejmie ówczesny 
premjer Grabski, według niego miała 
się rada ta składać ze 110 członków 
z czego 18 mianowanych przez rząd 
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a 92 wybieranych na dwa lata przez 
zrzeszenia gospodarcze publiczno i 
prywatno-prawne oraz instytucje sa- 
morządowe i naukowe. Z. pośród 
'92 członków wybranych miało być 
16 rolników, 28 delegatów zrzeszeń 
pracowniczych i robotniczych oraz 

33 członków zrzeszeń przemysło- 

wych, rękodzielniczych, handlowych 

it. Również opinjodawcza  ko- 

misja rolnicza przy prezesie rady 

ministrów opracowała w roku 1927 

swój plan rady, liczącej tylko 100 

członków po 25 w każdym z czte- 

rech sekcyj, (rolnicza, przemysłowo- 

handlowa, pracownicza i nominatów). 
Według ostatniego projektu, o- 

pracowanego przez p. Buzka, pań- 
stwowa rada gospodarcza obrado- 
wałaby i uchwalałaby z reguły w 

komisjach, których miało być trzy a 

mianowicie: komisja polityki gospo- 
darczej, komisja polityki socjalnej i 
polityki finansowej... lstniałoby 
wprawdzie plenum rady, czyli ogól- 
ne zgromadzenie członków, zbiera- 
łoby się one jednak tylko w. wy- 
padkach wyjątkowych, normalnymi 
zaś organami rady byłyby komisje 

oraz prezydjum. Projekt ten wzoro- 

wahy był zatem na praktyce rady 

niemieckiej, gdzie od roku 1923 nie 

zwołano jeszcze plenarnego zebra- 
nia, praca odbywa się wyłącznie w 

komisjach. 
Od czasu posiedzenia owej ko- 

misji opinjodawczej, która notabene 
później została zlikwidowana, nic o 
nowych projektach nie było sły- 
chać. Komunikat rządowy w spra- 
wie narady gospodarczej stawia pil- 
ną tę sprawę znowu na porządku 
dziennym. Zorganizowane w  mię- 
dzyczasie na terenie całej Rzeczy- 
pospolitej izby przemysłowo - hand- 
lowe opracowały swój własny po- 
gląd na tę kwestję, nowy ten. pro- 
jekt był przedmiotem obrad _ ostat- 
niego zjazdu izb w czasie Targów 
Wschodnich we Lwowie. 

JB. 

Wzrost produkcji węgla 
i zelaza w lipcu b. r. 

Produkcja górnicza i hutnicza w lipcu 
r. b. wykazuje znaczny wzrost. Produkcja 
węgla kamiennego z 3,5 miljonów tonn w 

czerwcu r. b. wzrosła w lipcu r. b. na prze- 
szło 4 miljony tonn, czyli 0 45 proc., gdy w 
tychże miesiącach r. 1928 zwiększyła się z 
3.192 tys. tonn na 3.248 tys. tonn, czyli o 2 
proc. Produkcja rudy żelaznej z 59,1 tys. 
tonn w czerwcu r. b. wzrosła w lipcu r. b. 
na 65,6 tys. tonn, czyli o 11 proc. gdy w 
tychże miesiącach r. 1928 — z 61,4 ttys. tonn 
na 63,7 tys. tonn, czyli o 4 proc. Produkcja 
surówki żelaza z 58,3 tys. tonn w czerwcu r.b. 
wzrosła w lipcu r. b. na 65,7 tys. tonn, czyli 
o 13 proc., gdy w tychże miesiącach r. 1928 
z 53,8 tys. tonn na 56,1 tys. tonn, czyli o 4 
proc. Produkcja wytworów walcownianych 
z 78,8 tys. tonn w czerwcu r. b. wzrosła w 
lipcu r. b. na 87,2 tys. tonn, czyli o 11 proc., 
gdy w tychże miesiącach r. 1928 — z 88,6 
tys. tonn na 90,4 tys. tonn, czyli o 2 proc. 
Powyższe liczby wzrostu produkcji górniczej 
i hutniczej w roku bieżącym uwydatniają 
różnicę, jaka zachodzi w tempie tego wzros- 
tu pomiędzy rokiem obecnym, w którym Šre- 
dnio wzrost wynosił 12 proc. a rokiem ubieg- 
łym w którym zwiększenie produkcji lipco- 
wej w porównaniu z czerwcem wynosiło 
tylko 2—4 proc. 

Podnoszenie stopy 
procentowej. 

LONDYN, 26.1X. (Pat). Bank an- 
gielski zmienił stopą dyskontową 
na 6 i pół proc. 

WIEDEŃ, 26.IX. (Pat). Według 
doniesienia „Neue Freie Presse" ko- 
ła finansowe są zdania, że austrjac- 
ki bank narodowy podniesie podob- 
nie jak niemiecki Reichsbank w 
dniach najbliższych stopę procen- 
tową. 

STOKHOLM, 26.1X. (Pat). Jak 
donoszą oficjalnie, stopa dyskonto- 
wa w banku szwedzkim została pod- 
wyższona 2 4 1 pół na 5 i pół proc. 

BERLIN, 26.IX. (Pat). Biuro Wolf- 
fa donosi z Oslo, że Bank Norwes- 
ki podniósł stopę dyskontową z 5 
i pół proc. na 6 proc. 

BERLIN, 26.IX. (Pat). Biuro Wolf- 
fa donosi z Kopenhagi, že z dniem 
dzisiejszym stopa dyskontowa zo- 
stała podwyższona z 5 proc. na 5 
i pół proc. 

LONDYN, 26. IX. W całej City 
londyńskiej powitano z ulgą zwyżkę 
stopy bankowej, jako zarządzenie, 
kładące kres niepewności, która w 
ciągu ostatnich kilku tygodni wy- 
warła gorszy wpływ na obroty gieł- 
dowe, niż podrożenie pieniądza. Po 
ogłoszeniu zwyżki stopy notowania 
naogół spadły. Giełda przystosowa- 
ła się szybko do nowej sytuacji. 
Funt szterlingów podniósł się w o- 
brotach dolarowych na giełdach 
Francji i Niemiec. 

Po zgonie kardynała 
Dubois. 

'Kondolencja min. Zaleskiego. 

WARSZAWA, 26-IX. (Pat). W 
związku ze śmiercią kardynała Du- 

bois p. minister Zaleski wysłał na- 

stępującą depeszę do arcybiskup 

stwa miasta Paryża „Głęboko wzru- 

szony bolesną wiadomością o śmierci 
Jego Eminencji kardynała Dubois 
proszę przyjąć szczere wyrazy współ- 

czucia rządu polskiego oraz zapew- 
nienie, że wspomnienie o znakomi- 

tym zmarłym, który był wypróbo- 
wanym przyjacielem Polski, będzie 
żyło wśród nas. (—) Zaleski. 

Kardynał Dubois był odznaczony 
orderem Orła Białego. 

Hołd zwłokom złożony przez 

ambas. Chłapowskiego. 

PARYŻ, 26-IX. (Pat). Ambasa- 
dor Chłapowski powrócił z urlopu 
i objął urzędowanie, W parę go- 
dzin po powrocie do Paryża amba- 
sador Chłapowski złożył osobiście 
hołd zwłokom kardynała Dubois. 

Poseł Joachim Wołoszynow- 
ski złożył mandat poselski. 

Dotychczasowy Prezes grupy reg- 
jonalnej posłów i senatorów Bezpar- 
tyjnego Bloku Współpracy z Rzą- 
dem Ziemi Wołyńskiej poseł Jo- 
achim Wołoszynowski pismem z 
dnia 23 bm. na imię Prezesa Klubu 
Sejmowego Bloku płk. Walerego 
Sławka zawiadomił go o zrezygno- 
waniu z mandatu poselskiego. Rów- 
nocześnie zawiadomienie takie przy- 
słał p. marszałkowi Sejmu p. lgna- 
cemu  Daszyńskiemu. P. Joachim 
Wołoszynowski obejmuje stanowisko 
Naczelnika Wydziału Samorządo- 
wego w województwie Wołyńskim. 
Dla uniknięcia jakichkolwiek opacz- 
nych komentarzy p. Wołoszynowski 
stwierdza, że czyni to w porozumie- 
niu z Prezesem Sławkiem oraz że 
czując się powołanym do pracy na 
innej niwie, do pracy tej obecnie 
przechodzi. W dalszych motywach 
zrezygnowania z mandatu poselskie- 
go p. Wołyszynowski podkreśla, że 
w swoim czasie stał na czele listy 
Nr. | w okręgu kowelskim by dać 
wyraz nie tylko całkowitej solidar- 
ności z ideologją Bloku, lecz czynnie 
poprzeć zasadę list narodowo-mie- 
szanych stanowiącą bardzo ważny 
czynnik na Wołyniu. Dziś gdy za- 
sada ta znajduje w społeczeństwie 
całej Polski coraz głębsze zrozumie- 
nie, p. ołoszynowski |poświęca 
swoje siły pracy dla Państwa na 
stanowisku, bardziej odpowiadają- 
cym jego charakterowi i uzdolnie- 
niom, w znanej mu dziedzinie pracy 
iw znanych mu warunkach lokal- 
nych. 

Zaprzeczenie pogłoskom. 

Tel. od wł, kor. z Warszawy. 

Wszelkie pogłoski o mających 
nastąpić w najbliższych dniach zmia- 
nach na stanowiskach wojewodów, 
a między innemi o powołaniu woje- 
wody wileńskiego Raczkiewicza na 
województwo poznańskie opróżnio- 
ne przez ustąpienie p. Dunin-Bor- 
kowskiego, nie odpowiadają praw- 
dzie. 

Kwestja następcy p. wojewody 
Dunin-Borkowskiego, jak się dowia- 
dujemy, nie została jeszcze przesą- 
dzona. 

Plenarne posiedzenie 

kongresu matematyków. 

WARSZAWA, 26.1X. (Pat.). Dziś 
rano odbyło się posiedzenie plenar- 
ne kongresu matematyków krajów 
słowiańskich, na którem wygłosili 
referaty profesor uniwersytetu wie- 

deńskiego Menger i profesor uniw. 
warsz. Mazurkiewicz, poczem odby- 
ły się posiedzenia sekcyjne, na któ- 
rych wygłoszono 28 referatów. Po 
południu uczestników kongresu po- 
dejmowało w ratuszu prezydjum 
miasta. Wieczorem nastąpił odjazd 
do Poznania, gdzie będą zamknięte 
prace kongresu. Na wniosek prof. 
Popowa z Sofji na dzisiejszem ple- 
narnem posiedzeniu postanowiono 
urządzać perjodyczne kongresy ma- 
tematyków słowiańskich w odstę- 
pach 4-letnich. Następny kongres 
odbędzie się w r. 1934, a miejsce 
zostanie oznaczone przez specjalną 
komisję, wybraną w tym celu. 

(NATO AST TAKE TTK SOBECKA 

Silne lotnictwo 

to potęga Państwa! Ва аь i 

Kiedy zostanie zwołany Sejm. 
Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

W dniu wczorajszym prezesi klubu Żydowskiego i klubu Zjedno- 

czenia Niemieckiego wystosowali dwa pisma do prezesa klubu B.B. W.R. 

posła Sławka jako odpowiedź na jego zaproszenie na konferencję przed- 

stawicieli stronnictw Sejmu, mające na celu omówienie sposobu pracy nad 

rewizją konstytucji. Zarówno odpowiedź p. Griinbauma jak i posła Nau- 

mana jest negatywna. Motywem tego stanowiska dwóch zaproszonych na 

konferencję klubów mniejszościowych jest fakt, iż nie zostały na tę kon- 

ferencję zaproszone pozostałe kluby mniejszościowe, to jest Ukraiński ; 

i Białoruski. 

Jednocześnie w dniu wczorajszym odbyła się nieoficjalna, prywatna 

rozmowa między przedstawicielami klubów centrowych i lewicowych. 

Dowiadujemy się, że wszystkie te kluby, zamierzają w dniu dzisiej- 

szym wystosować oddzielnie odpowiedź do prezesa posła Sławka. Wszyst- 

kie jednakże będą negatywne i odrzucą propozycję prezydjum klubu BB. 

Wobec kursujących ostatnio wiadomości, popularnej pogłoski, jakoby 

Sejm miał być zwołany w pierwszych dniach października, dowiadujemy 

się ze źródeł miarodajnych, iż rząd zwoła Sejm na sesję budżetową do- 

piero w końcu przyszłego miesiąca. Zgodnie zresztą z ustawą konsty- 

tucyjną. 

Narada w sprawie polityki zbożowej. 
Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

Dziś w Prezydjum Rady Ministrów odbędzie się wielka narada, poś- 

więcona specjalnie sprawom rolniczym, a właściwie sprawie wzmożenia 

eksportu płodów rolniczych i podniesienie cen zboża na rynkach krajo- 

wych. Jak wiadomo bowiem, obecnie krajowe giełdy zbożowe w ostatnich 
kilku dniach notują ceny zboża niższe od cen kalkulacyjnych. Spowodo- 

wane to jest z jednej strony nadprodukcją płodów rolnych w bież. roku 

z drugiej zaś strony zalewem rynków zagranicznych zbożem amerykań- 
skiem, które dzięki, zastosowaniu przez eksporterów amerykańskich cen 

dumpingowych, konkuruje zwycięsko ze zbożem europejskiem. 

Wszystkie niemal rządy europejskie stanęły dziś przed zadaniem 

podniesienia cen zboża i uchronienia rolnictwa europejskiego przed za- 

grażającą mu katastrofą. W dzisiejszej wielkiej naradzie, do której wczo- 

raj już czyniono przygotowania w Prezydjum Rady Ministrów i odbywały 

się konferencje międzyministerjalne, weżmą udział przedstawiciele 45 rol- 

nych organizacyj i związków rolniczych. 

Przewodniczyć naradzie będzie p. premjer Świtalski. 

  

Przesilenie gabinetowe w Austrji 
Prezydent policji kancierzem. 

WIEDEŃ, 26.IX (Pat.) Prezydent policji Schober przyjął propozycję 
objęcia rządu w Austrji. Stronnictwa większości parlamentarnej pozosta- 
wiły mu wolną rękę co do zestawienia listy nowego gabinetu. Następnie 
Zdębee konferował z głównemi osobistościami, które miałyby wejść do 
rządu. + 

Dzienniki wiedeńskie przypuszczają, że rokowania te będą jeszcze 
dzisiaj ukończone. Możliwe jest też, że dzisiaj przedstawi się nowy gabinet 
radzie narodowej. W przeciwieństwie do rządu poprzedniego nowy rząd 

, będzie miał charakter urzędniczy. Stronnictwa parlamentarne wysłały tylko 
po jednym przedstawicielu do nowego rządu. Prasa wiedeńska nietylko 
prawicowa, lecz także i lewicowa wita nowego kanclerza życzliwie, pod- 
kreślając, że stoi on na stanowisku legalnem ijest wiernym sługą republiki. 

Skład nowego gabinetu. 

WIEDEŃ, 28.1X (Pat.) Rada Narodowa przyjęła na posiedzeniu, które 
rozpoczęło się o godzinie 6 wieczorem 84 głosami chrzešcijansko-socjal- 

nych, niemiecko-narodowych i związku chłopskiego przeciwko 69 głosom 

socjalnych demokratów propozycję komisji głównej co do składu nowego 

rządu, który jest następujący: kanclerz dotychczasowy prezydent policji 
Schober, wicekanclerz i minister wojny—Vaugoin, sprawiedliwość—Flama, 
opieka społeczna — profesor uniwersytetu lnnitzer, rolnictwa — Feder- 
mayer, handel — b. prezydent republiki austrjackiej Hainisch. Dotychcza- 
sowy wicekanclerz Schumy obejmie resort spraw wewnętrznych. Teki 
skarbu i oświecenia ma objąć tymczasowo aż do definitywnego obsadze- 
nia tych resortów kanclerz Schober. 

Nawiązywanie stosunków Anglji z Z. $. 5. R. 
Nowa rozmowa Dowgalewskiego z Hendersonem. 

LONDYN, 26-1X. (Pat). Przedsta- granicznych Hendersonowi, z któ- 

wiciel Sowietów Dowgalewski zło- rym rozmawiał zgórą dwie godziny. 

żył dziś kolejną wizytę w Foreign Treści rozmowy nie podano do wia- 
Office sekretarzowi stanu spraw za- domości publicznej. 

Konferencja Dawesa z Mac Donaldem. 
LONDYN, 26-IX. (Pat). Ambasa- 

dor Stanów Zjednoczonych w Lon- 

dynie gen. Dawes odwiedził dzisiaj 

premjera Mac Donalda i odbył z 
nim dłuższą konferencję, która ze 

względu na jutrzejszy wyjazd prem- 

jera do Stanów Zjednoczon. dała spo- 
sobność do omówienia szeregu spraw, 

dotyczących misji Mac Donalda. 
' LONDYN, 26-XI1. (Pat). Obo- 
wiązki premjera Mac Donalda, w 
czasie jego pobytu w Stanach Zjed- 
noczonych, pełnić będzie kanclerz 
skarbu Snowden. Powrót Mac Do- 
nalda z Ameryki nastąpi w pierw- 
szych dniach listopada. 

  WPOYPUWATE 

„Oszczędza ten, kto kupuje dobry krajowy towar i nie przepłaca* 

Polska Składnica Galanteryjna 
WYTWÓRNIA POŃCZOCH, SKARPET i RĘKAWICZEK 

FRANCISZEK FRLICZKA RES 
Telefon 6-46. — Wilno — ul. Św. Jańska Nr 6. 

Najtańsze źródło kupna nici, pończoch, skarpet i bielizny.s 
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NAJTAŃSZE ŹRÓDŁO ZAKUPU 

sukwo L BEAWAT К ПНО | |. Domigał 
Tel. Nr. 14-02, WILNO. Wielka 47. 

NA SEZON JESIENNY I ZIMOWY skład bogato zaopatrzony 

w duży wybór: Jedwabie, wełny, materjały bieliźniane ect. 
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dir. 221 (1566) 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
Pierwsze posiedzenie nowego 

gabinetu. 
„Onegdaj wieczorem pod przewo- 

dnictwem prezesa rady ministrów 

odbyło się posiedzenie nowego ga- 
binetu litewskiego. Zalatwiono sze- 
reg spraw bieżących. 

Katastrofa kolejowa. 
Onegdaj o godzinie 2 min, 45 w 

nocy na stacji Rastakiszki wydarzy- 
ła się katastrofa kolejowa, miano- 
wicie pociąg towarowy najechał na 
stojący na torze pociąg osobowy. 4 
wagony uległy zniszczeniu, a paro- 
wozy obu pociągów zostały uszko- 
dzone. Wypadków z ludźmi nie było. 

Ustąpienie dyr. departamentu 
,.samorządowego. 

Tel. od wł, kor, z Warszawy, 

Dowiadujemy się, że w najbliż- 
szych dniach ustępuje z zajmowa- 
nego stanowiska dyr. departamentu 
samorządowego w Min. Spraw We- 
wnętrznych p. Strzelecki, 

  

Przeniesienie do Wiednia 
składów broni. 

WIEDEŃ, 26.1X. (Pat). Austrjac- 
kie władze wojskowe  zarządziły 
przeniesienia do Wiednia składów 
broni, pozostałych po rozwiązaniu 
dawnej Volkswehry w roku 1920. 
Broń owa znajdowała się dotychczas 
pod opieką odnośnych zarządów 
gminnych. Okazało się jednak, że 
w Neuenkirchen dokonano włama- 
nia do składów broni i część jej 
skradziono. Wobec tego składy owe 
przeniesione będą do Wiednia. 

  

Sprawa międzynarodowego 
banku reparacyjnego. 

BERLIN, 26.IX. (Pat). Kominikat 
półurzędowy donosi z Banku Rze- 
szy, że wbrew dotychczasowym 
wiadomościom prasowym nie nastą- 
piła jeszcze ostateczna decyzja w 
sprawie miejsca i czasu obrad, do- 
tyczących międzynarodowego ban- 
ku reparacyjnego. 

  

Zamordowanie misjonarzy. 
HANKOU, 26-IX. (Pat). Bandyci 

zamordowali kilku misjonarzy bel- 
gijskich. Morderstwo dokonane by- 
ło w sposób wyjątkowo okrutny. 
Ciała misjonarzy przebite zostały 
szablami i pikami. Dwie z pośród 
ofiar morderców zmarły wśród o- 
kropnych męczarni po kilkugodzin- 
nej agonji. Pomimo przyrzeczenia 
ze strony władz chińskich, nie 
przedsięwzięto żadnych środków w 
celu zatrzymania winnych. 

  

Bójka hitlerowców 
z komunistami. 

STUTTGART, 26. IX. (Pat). Wczoraj 
wieczorem w czasie zebrania, zorganizowa- 
nego przez hittlerowców, celem zaprotesto- 
wania przeciw planowi Younga, doszło do 
gwałtownych starć z komunistami. Szereg 
osób odniosło rany. Policja opróżniła salę 
obrad, jednakże bójki przeniosły się również 
na ulicę, gdzie dopiero udało się policji prze- 
szkodzić zajściom po ściągnięciu znaczniejs 
szych posiłków. Policja dokonała wielu are- 
sztowań. Ilość rannych nie jest dotychczas 
dokładnie znana. 

  

Kto wygrał na loterji? 
WARSZAWA, 26-IX, (Pat). Dziś 

w 17 dniu ciągnienia 5 klasy 19 
Polskiej Państwowej Loterji klaso- 
wej główne wygrane padły na. na- 
stępujące numery: 150 tysięcy zło- 
tych — 182.298, 20 tys. — 149.439, 
100 tys.— 135.729, po 5 tys.—10.295 

i 69.467. 
TEKLIŲ E DKK S TIK ASS IA PAS 

Giełda warszawska z dn. 26 IX. b. m. 
WALUTY | DEWIZY: 

  

Nowy Jork. . 8,891/,—8,911/, - 6871/, 
Londyn 4:,30—43,41—43,20 
Nowy York . 8.90—8,92—8,88 
Paryž 34,94— «5,03 — 34,55 
Praga 26.41—26,411/, - 26,35 
Szwajoarja 172,02—172,00—171,59 
Wiedeń > @ 125,41 — 125,10 
Marka niemiecka w obr. nieof. 212,60 

Papiery procentowe: Pożyczka inwe- 
styeyjna 118,5 — 118,50. 5%, pożyczka 
Premj. dolarowa 61. 109/, kolejowa 102,50. 
50/, konwers. 49,75.7'/, stabilizacyjna 888% 
L Z. Banku Gosp. Krajowego i Banku Roln. 
obl. Banku Gosp. Krajowego 94. Te same 
10/, 83,25. 41/,0/, ziemskie 48,75—49. 89/, war- 
zawskie 66,75 — v6,90. 

Akcje: Bauk Polski 169 — 170. Zaš 
chodni 70,50. Spółek %arobkowych 78,50. 
Spiešs 135. Cegielski 38. Lilipop 28,50 Mo- 
drzejów 20,50 — 21,50 — 21. Ostrowiec 84,50. 

  

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną!



Listy z Warszawy. 
(Jakubowski redivivus. — Ulatwiona robota. — Spaczona idea. — Kome- 

djopisarz Nowaczynski. — Autor sobie, teatr sobie). 

Niewinnie, ale za to legalnie, za- 
mordowany w Niemczech robotnik 
polski, Jakubowski, odżył na scenie 
teatru „Ateneum*. Wystawiono tu, 
mianowicie, przetłumaczoną z nie- 
mieckiego i głosną już w całych 
Niemczech, sztukg Eleonory Kal- 
kowskiej: „Joseph“. 

Gdy kilka tygodni temu, na la- 
mach „Kur. Wileńskiego", pisałem 
o uniezależnianiu się teatru od lite- 
ratury, wcale nie przypuszczałem, iż 
tak rychło spotkam się z nowym tej 
ewolucji objawem. Utwor p. Kal- 
kowskiej, jakkolwiek w niektórych 
scenach zdradza talent autorki, na- 
ogół jest prymitywem, lekcewažą- 
cym elementarne zasady literatury 
dramatycznej. Jest to (jak, zreszta, 
ogłosiła sama p. K.), „reportaž“ te- 
atralny. Żadnej konstrukcji. Surowe 
odtworzenie epizodów, żywcem 
wziętych ze sprawozdań sądowych. 

Siła emocjonalna sztuki zależy 
więc od czynników, nie mających 
nic wspólnego z literackiemi walo- 
rami utworu. Daje ją przedewszyst- 
kiem sam temat, następnie ustosun- 
kowanie się publiczności do przy- 
niesionego na deski sceniczne wy* 
padku, wreszcie — interpretacja ak- 
torska. 

Nasamprzód słów kilka o owem 
ustosunkowaniu się widowni. 

Jeżeli „Joseph* miał w Berlinie 
takie powodzenie, jak głoszą komu- 
nikaty w dziennikach, byłby to do- 
wód, że w masach tamtejszych fu- 
rja nacjonalistyczna znacznie zale- 
żała; że zbudziła się tam szczera 
chęć ekspiacji... 

ie wiem, w jakim stopniu przy” 
czynił się do tego reżyser i aktor 
niemiecki. 

W każdym razie wystawienie tej 
rzeczy było z ich strony uczciwym 
czynem społecznym, było śmiałym 
protestem przeciw bezduszności biu- 
rokracji sądowej i ohydzie judzeń 
nacjolistycznych. 

Na tem też polegała główna war- 
tość sztuki. 

A co uczyniono z tego w War- 
szawie? 

Powiem odrazu: coś wręcz prze- 
ciwnego. 

W sztuce niemieckiej ważnym 
motywem tragedji jest to, że boha- 
ter źle włada językiem otoczenia. 

* Wynika stąd szereg nieporozumień, 
skwapliwie wyzyskiwanych przez po- 
lakożerstwo prokuratora i sędziów. 

Zrodziło się tedy pytanie, jak 
ten szczegół uwydatnić w przekła- 
dzie polskim. I oto teatr „Ateneum* 
wpadł na pomysł... dziwny. Kazał, 
mianowicie,wszystkim grającym mó- 
wić z poznańska, a bohaterowi z 
mazurska. 

Gdy pytałem, z jakiej racji tak 
właśnie to zagadnienie rozwiązano, 
usłyszałem dwie odpowiedzi: |) „Po- 
znańczycy to właściwie Niemcy, 
mówiący po polsku”: 2) „Szło o to, 
żeby Jakubowski był widzowi bliż- 
szy, niż jego otoczenie". 

Nie będę się zatrzymywał nad 
pierwszym motywem. Żaznaczę tyl- 
ko, że jest to przekonanie dość roz- 
powszechnione w Warszawie, a 
świadczące, jak płytkie sądy mają 
tu powodzenie. 3 

"Natomiast drugi wzgląd (že bo- 

hatera dramatu należało uczynić 

bliższym widowni) stanowi zupełne 
wypaczenie całego waloru sztuki. W 
Berlinie teatr budził sympatję właś- 
nie dla obcego, rozniecał krytycyzm 
w stosunku do swoich instytucji, 
swoich uprzedzeń rasowych. | tem 

oto spełnił czyn szlachetny, ludzki. 
A u nas co? Poprzestał na „repor- 
tażu", na pokazaniu, że w Niem- 
czech stał się taki a taki wypadek, 
jak gdyby tam tylko trafiały się o- 
-myłki sądowe i jak gdyby uprze- 
dzenia rasowe nigdzie indziej nie 
istniały. Zamiast niecić uczucia bra- 

terskie w stosunku do cudzoziemca, 
jak to uczynił teatr niemiecki, pol- 
ska interpretacja sztuki podsyca nie- 
nawiść do „szwabow“. Podsyca tem 
mocniej, że doskonała gra p. Stra- 
chockiego czyni x tego biednego 
mazurskiego chłopa postać nietylko 
nam bliską, ale kochaną. Ale ta do- 
skonała gra nie może zasłaniać fak- 
tu, że artysta ogromnie ułatwił so 
bie zadanie, gdy jego kolega nie- 
miecki ułatwienia tego nie miał. 

Gdyby chciano zachować ideową 
wartość sztuki, należało dać wszy- 
stkim grającym dobry tekst polski, 
a z bohatera uczynić jakiegoś zapę- 
dzonego w obcy strony Ukrainca 
czy Białorusina. | niechby wówczas 
p. Strachocki uczynił go bliskim pu- 
bliczności warszawskiej; niechby o- 
budził dla niego sympatję, otwo- 
rzył serca... A tak—jak uczyniono— 
to nie sztuka, to poprostu wymiga- 
nie się z trudności, 

— Bądź co bądź, owo zupełne 
przeinaczenie idei utworu jest prze- 
jawem samodzielnej twórczości dzia* 
łu sztuki, który dotąd zadawalał 
się wyłącznie rolą odtwórczą. 

„ lnny tego przykład daje Teatr 
Narodowy, grający „komedję histo- 
ryczną“ iAdolfa Nowaczyńskiego, 
rzecz, która jednak wcale komedją 
nie jest. „Wiosna narodów (w ci- 
chym zakątku)* to także tylko — 
reportaż. Wprawdzie nie mamy tu 
ilustracji zdarzenia aktualnego, ale 
podobnie jak u pani Kalkowskiej, 
jest to sprawozdanie dziennikarskie, 
przeniesione na scenę. Dodać też 
trzeba, że budowa sztuki daleko 
jest misterniejsza, niż „Joseph'a*! ale 
za to brak jej osi, brak bohatera. 

Utwór ten stanowi jeszcze jeden 
dowód, że na dramaturga p. Nowa- 
czyński posiada tylko część kwali- 
fikacji — nie wszystkie. Główną jego 

wadą jest (jak u Matejki) brak per- 
spektywy: wszystkie osoby—w jed- 
nym planie. i nic dziwnego. P. No- 
waczyński choć nie jest satyrykiem, 
nie jest humorystą, jest sadystą li- 
terackim. Jego talent to genjalna 
dokuczliwość. On nie potrafi nama- 
lować człowieka, ale to tylko, co 
w nim jest szpetne, śmieszne, kale- 
kie. Ułomności ludzkich szuka z 
pasją; gdy ich nie znajduje—zmyśli. 

dowcipów Nowaczyńskiego nikt 
się nie śmieje; śmieją się ludzie 
tylko z tego, że komuś dożywego 
dokuczył. 

Stąd pochodzi fakt, że wszystkie 
postaci, które wlecze na scenę, jak 
pod pręgierz, portretuje z jednako- 
wego dystansu, z jednakową na- 
miętnością, 

W danym wypadku ten brak 
prspektywy uwydatnił się tem sil- 
niej, że autor powyciągał z mogił 
umarlaków i dokucza im z taką fur- 
ją, jakby ich czyny nie utraciły nic 
ze swej aktualności. Sprawia to ta- 
kie wrażenie, jak gdyby p. N. dła- 
wił się koniecznością milczenia o 
pewnych ludziach i faktach |spół- 
czesnych, których i które rad by 
oszkalował. Niestety, nie może. Za 
blisko nich stoi. Więc z całą furją 
szarpie ich ideowe antenaty, х 

Tak czy owak, gdyby ta sztuka 
nie była przez teatr z gruntu „prze- 
tworzona”, byłaby (mimo swej lite- 
rackiej wartości) nie do... wysiedze- 
nia. Ale teatr uczynił z niej tak 
wdzięczne malowidełko, taki tu dał 
obraz dawnych mód, tak popodkre- 
ślał groteskowość tych antyków ludz- 
kich, że publiczność siedzi zadowo- 
lona i chwilami nawet serdecznie 
śmieje się... Z. czego? Otóż ze sro- 
giego gniewu autora na jakieś wy- 
kopane z katakumb mamuty. 

Teatr do Sasa, autor do lasa, 
a mimo to widowisko śliczne. 

Benedykt Hertz, 
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Z pobytu Pana Prezydenta w Wilnie. 
W kościele św. Jana. 

W dniu 26 b. m. o godz. 9.10 
rano Pan Prezydent Rzeczypospo- 
litej Ignacy Mościcki udał się w to- 
warzystwie p. wojewody wileńskie- 
go Władysława Raczkiewicza, wraz 
z świtą do kościoła św. Jana. Po 
drodze zgromadzona licznie publicz: 
ność witała Pana „Prezydenta ser- 
decznie. Przed kościołem św. Jana 
stanęły szeregi korporantów akade- 
mickich ze sztandarami. Wysiadłszy 
z samochodu Pan Prezydent Rze- 
czypospolitej przeszedł przed fron- 
tem kompanji honorowej 5 p. p. 
Leg. U progu świątyni powitali Pa- 
na Prezydenta ministrowie Skład- 
kowski i Staniewicz, marszałek Se- 
natu Szymański, gen. Rouppert, Do- 
brodzicki i Krok-Paszkowski, dy- 
rektor Piestrzyński oraz członkowie 

Komitetu XIII Zjazdu Lekarzy i 
Przyrodników Polskich. Pan Prezy- 
dent Mościcki wszedł do kościoła 
i zajął miejsce na specjalnie przy- 
gotowanym fotelu. Nabożeństwo na 
intencję Zjazdu Lekarzy i Przyro- 
dników odprawił dziekan wydziału 
teologicznego U. S. B. ks. prof. 
Świrski. Po nabożeństwie Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej wraz z o- 
toczeniem i świtą przeszedł do bo- 
cznej kaplicy Bożego Ciała, gdzie 
spoczywają na katafalku prochy Jo= 
achima Lelewela. Pan Prezydent 
Mościcki złożył u trumny piękny 
wieniec z czerwonych róż, poczem 
przez chwilę modlił się przy zwło- 
kach. Z kościoła udał się Pan Pre- 
zydent do Pałacu. 

  

Na otwarciu zjazdu. 

O g. 10.30 Pan Prezydent Rze- 
czypospolitej przybył do gmachu 
teatru miejskiego na Pohulance na 
uroczyste otwarcie XIII Zjazdu Le- 

karzy i Przyrodników Polskich. Do- 
okoła gmachu teatralnego zebrały 
się tłumy publiczności, witając Dos- 
tojnego Gościa owacyjnie. 

W ogrodzie po-Bernardyńskim. 

O g. 13.15 Pan Prezydent Moś* 
cicki w towarzystwie woj. Raczkie- 

wicza, wraz z otoczeniem, udał się 
samochodem do ogrodu Bernardyń- 
skiego, celem zwiedzenia wystaw, 
urządzonych tam w związku ze Zja- 
zdem lekarzy i przyrodników. Dos- 
tojny gość, oprowadzany przez woj. 
Raczkiewicza, prezyd. miasta Fole- 
jewskiego oraz gospodarza wystawy 
p. ]. Muszyńskiego zwiedził najpierw 
wystawę przyrodniczo-lekarską, mie- 
szczącą się w głównym teatrze let- 
nim, następnie przeszedł do gmachu 
wydziału sztuki w t.zw. murach po- 
bernardyńskich, zwiedzająci wystawę 

etnograficzną, nazwaną „Pięknem 
ziemi polskiej i jego ochroną oraz 
pięknem ziemi Trockiej". Wystawę 
tę urządziła Państwowa Rada Och- 
rony Przyrody. Po przechadzce po 
ogrodzie Bernardyńskim Pan Preży- 
dent żegnany serdecznie przez pu- 
bliczność, zwiedzającą wystawę, od- 
jechał do prywatnych apartamentów 
prof. Januszkiewicza i wziął udział 
w śniadaniu w ścisłem gronie wy- 
danem przez gospodarza, jako prze- 
wodniczącego komitetu organizacyj- 
nego Zjazdu lekarzy i przyrodni- 
ków. 

  

Na poświęceniu kościoła św. Ignacego i na Antokolu. 
Q godzinie 18-ej Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej udał się do nowo- 
przebudowanego kościoła garnizono- 
wego pod wezwaniem św. Ignacego. 
Przeszedłszy przed frontem kom- 
panji honorowej, ustawionej przed 
kościołem, Pan Prezydent Rzeczy- 
pospolitej powitany' był przez ks. 
biskupa Michalkiewicza oraz korpus 
oficerski z gen. Krok-Paszkowskim 
na czele. Ks. biskup Michalkiewicz 
dokonał poświęcenia kościoła, po- 
czem wygłosił podniosłą przemowę, 
zebrani zaś  odśpiewali chóralnie 
pieśń „Boże coś Polskę". Stamtąd 
udał się Pan Prezydent do nowo- 
wybudowanego gmachu uniwersy- 
teckiego anatomji przy „ulicy Za- 
kretowej. 

Po zwiedzeniu tego gmachu 
zwiedzał Pan Prezydent Rzeczypo- 
spolitej kolejno szkołę powszechną 

Obiad u p. Wojewody i 

W dniu dzisiejszym p. Wojewoda 
Władysław Raczkiewicz i pani woje- 
wodzina Jadwiga Raczkiewiczowa no- 
dejmowali Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej Mościckiego obiadem w 
swych prywatnych apartamentach. 
Pan Prezydent przybył do państwa 
Raczkiewiczów o godzinie 20 i po 
przedstawieniu mu zaproszonych goś- 
ci, których Pan Prezydent zaszczycił 
krótką rozmową, zasiadł do stołu bie- 
siadnego. W obiedzie uczestniczyło 
około 60 osób. Wzięli w nim udział 
między innymi: ministrowie Składko- 
wski i Staniewicz, gen. Żeligowski, 
marsz. Senatu Szymański, ks. biskup 
Michalkiewicz, arcybiskup prawosła- 
wny Teodozjusz, hachan karaimski 
Seraja Bej-Szapszał, mufti muzuł- 
mański Szynkiewicz, przedstawiciel 
wyznania ewangielickiego, staroobrzę- 
dowców, oraz gminy żydowskiej, b. 
minister Meysztowiez, posłowie i se- 
natorowie z pos. Janem Piłsudskim 
i Kościałkowskim na czele, przedsta- 
wiciele wojskowości z generałami Do- 
brodzickim, Rouppertem i Krok-Pa- 

na Antokolu, poczem zatrzymał się 
przez chwilę w kaplicy szpitala woj 
skowego witany przez ks. Sopoćko. 
Dłuższą chwilę zabawił Pan Prezy- 
dent Mościcki w klinice oftalmicz- 
nej. Tam powitał Dostojnego Go- 
ścia podniosłą przemową marszałek 
Senatu prof. Szymański, podkreśla- 
jąc, iż klinika ta powstała z woli 
Marszałka Piłsudskiego, na którego 
cześć wmurowana jest w gmachu 
tym pamiątkowa tablica z popier- 
siem Pana Marszałka. W końcu 
marsz. Szymański złożył hołd Gło- 
wie Państwa. Pan Prezydent Mo- 
ścicki obejrzawszy tablicę pamiąt- 
kową wpisał swe nazwisko do księ- 
gi pamiątkowej. W drodze powrot- 
nej do pałacu zwiedził Pan Prezy- 
dent szkołę techniczną oraz w byłym 
pałacu Tyszkiewiczów, przeznaczony 
na bibljotekę publiczną. 

raut w Sali Miejskiej. 

szkowskim, prezes Apelacji Bochwic, 
prokurator Sądu Apelacyjnego Przy- 
łuski. Dalej wzięło udział w obiedzie 
kilku najwybitniejszych uczestników 
odbywającego się w Wilnie XIII zja- 
zdu lekarzy i przyrodników polskich 
z prezesem zjazdu prof. Gluzińskim, 
prof. Ciechanowskim i prof. Janusz- 
kiewiczem na czele prezes delegacji 
jugosłowiańskich lekarzy Ivkovic, re- 
ktor Uniwersytetu Stefana Batorego 
ks. Falkowski, prof. Ferdynand Ru- 
szczyc, prezydent miasta Folejewski, 
Konsul łotewski Donas, prezes Syndy- 
katu Dziennikarzy Wil. Szydłowski, 
prezes związku ziemian Gieczewicz, 
prezes Izby Przemysłowo-Handlowej 
Ruciński oraz inni przedstawiciele 
rolnictwa, handlu i t. d. 

Przy deserze przemówił p. wo- 
jewoda wileński wyrażając Panu Pre- 
zydentowi najgłębszą wdzięczność za 
obecność. — Niech mi wolno będzie 
— rzekł p. wojewoda — podzielić się 
ze wszystkimi obecnymi tą radosną 
nowiną, iż Pan Prezydent Rzeczypo- 
spolitej Ignacy Mościcki, przyrzekł 

przyjechać na dłuższy pobyt do Wileń- 
szczyzny, by zwiedzić tutejsze war- 
sztatu pracy i stwierdzić jakie poczy- 
niono postępy, jak wykonane zostały 
zadania, które postawił nam w wyści- 
gu pracy budowniczy państwa i wiel- 
ki syn tej ziemi Marszałek Piłsudski. 
— W zakończeniu swego przemówie- 
nia p. wojewoda Raczkiewicz złożył 
wyrazy głębokiego hołdu Panu Pre- 
zydentowi Rzeczypospolitej i wzniósł 
okrzyk na jego cześć, podchwycony z 
entuzjazmem przez obecnych. Po о- 
biedzie Pan Prezydent Mościcki udał 
się wraz z otoczeniem na raut, wydany 
przez prezydenta miasta w sali miejs- 
kiej w związku z XIII zjazdem ogól- 
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no-polskim lekarzy i przyrodników 
w Wilnie. Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej powitali w westibiulu człon- 
kowie Rady Miejskiej z prezydentem 
Folejewskim na czele. W chwili, kie- 
dy Pan Prezydent wchodził do sali, 
orkiestra zagrała hymn: państwowy. 
Na raut przybyło zgórą dwa tysiące 
osób, wśród nich przedstawiciele 
wszystkich stanów i sfer naszego mia- 
sta, a zarazem też bardzo wielu ucze- 
stników zjazdu lekarzy i przyrodni- 
ków, którzy w liczbie 1700 przybyli 
na wzmiankowany zjazd. Raut, wśród 
miłego nastroju przeciągnął się do 
późnej nocy. 

Dziś Pan Prezydent opuszcza Wilno. 
Pan Prezydent opuszcza Wilno w 

dniu dzisiejszym 27 b. m. Osoby, pra- 
gnące wziąć udział w pożegnaniu Pa- 
na Prezydenta, zechcą przybyć na 
dziedziniec pałacowy (ul. Uniwersy- 

tecka, pałac Reprezentacyjny) najpóź- 
niej do godziny 12.30. Obowiązują te 
same przepustki, co przy powitaniu 
Pana Prezydenta. 

  

Xill-y Ziazd Lekarzy i Przyrodników 
Polskich. 

Otwarcie zjazdu w Teatrze na 
W. Pohulance nastąpiło wczoraj 
punktualnie o g. 10 m. 30. W tym 
momencie do gmachu przybył Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej. 

Kiedy Pan Prezydent wszedł do 
loży rządowej pierwszego piętra 
publiczność, która wypełniła salę 
po brzegi powstała z miejsc, wita- 
jąc Dostojnego Gościa wśród po- 
wszechnego entuzjazmu, zaś orkie- 
stra odegrała 
Wraz z Panem Prezydentem Rze- 
czypospolitej zajęli miejsce p. wo- 
jewoda wileński oraz adjutanci. W 
pierwszym rzędzie foteli partero- 
wych zasiedli ministrowie Skład- 
kowski i Staniewicz, rektor U.S.B. 
ks. Falkowski, gen. Rouppert, dy- 
rektor służby zdrowia Min. Spr. 
Wewn. Piestrzyński, prezydent mia- 
sta Folejewski. Następne rzędy 
miejsc wypełnili uczestnicy Zjazdu, 
w lożach pierwszego piętra lekarze 
jugosłowiańscy i estońscy. Scenę 
zajęli członkowie Komitetu i prezy- 
djum Zjazdu, 

Zjazd, święto nauki polskiej, za- 
gaił prezes komitetu zjazdowego 
prof. Januszkiewicz, który nakreślił 
historję zjazdów lekarzy i przyrod- 
ników polskich oraz doniosłość tych 
zjazdów, uniemożliwianych poprzed- 
nio przez władze zaborcze. Mówca 
powitał Pana Prezydenta składając 
Mu wyrazy hołdu i gorące podzię- 
kowanie za to, iż zechciał zaszczy- 
cić swą obecnością dzisiejszy zjazd. 
Uczestnicy zjazdu widzą 'w tem, 
jak gdyby sankcjonowanie idei ś.p. 
Baranieckiego, uroczyste uznanie 
ich poczynań. Do wyrazów hołdu 
mówcy przyłączyła się publiczność 
powstawszy z miejsc witając Pana 
Prezydenta oklaskami. W końcu 
mówca witał przedstawicieli rządu 
centralnego, duchowieństwa, wyż- 
szych uczelni i bratnich narodów i 
otworzył zjazd, proponując prof. dr. 
Antoniego Gluzińskiego z Warsza- 
wy na rzeczywistego przewodniczą- 
cego zjazdu. Wyboru dokonano 
przez  aklamację.  Wiceprezesem 
zjazdu wybrany został prof, dr. Hen- 
ryk Hoyer z Krakowa, sekretarzami 
prof. dr. Włodzimierz Kostkowski 
(Lwów) i prof. Różycki (Poznań). 
Odczytano listę prezesów honoro- 
wych zjazdu, którymi zostali wy- 
brani: profesorowie: Adolf Beck 
(Lwów), Benedykt Dyboski (Lwów), 
Paweł Gantkowski (Poznań), Jan 
Grochmalicki (Poznań), Emil God- 
lewski senjor (Puławy), Bolesław 
Hryniewicki (Warszawa), min. dr. 
lvkovic (Jugosławja), dr. August 
Kwaśnicki (Kraków), Władysław 
Natanson (Kraków), dyr. Antoni 
Puławski (Warszawa), Bronisław Sa- 
wicki (Warszawa), Michał Siedlec- 
ki (Kraków), Marja Curie-Skłodow- 
ska (Paryż), Wojciech Świętosław- 
ski (Warszawa), gen. dr. Felicjan 
Sławo-Składkowski min. spr. wewn., 
Hilary Schramm (Lwów), Józef Sie- 

hymn państwowy. - 

miradzki (Lwów), dr. Leon Sterling 
(Łódź). *) 

Prezes prof. dr. Antoni Gluziń- 
ski obejmując przewodnictwo zagaił 
obrady pięknem przemówieniem, w 
którem wspomniał o dawniejszych 
zjazdach i trudnych warunkach w 
jakich one się odbywały i wyraził 
radość, iż obecny zjazd odbywa się 
w Wilnie, mieście, które budzi wi- 
zje przeszłości. Przewodniczący dał 
następnie w imieniu wszystkich ze- 
branych wyraz radości, iż zjazd go- 
ści znakomitego przyrodnika Pana 
Prezydenta Ignacego Mościckiego i 
zakończył okrzykiem „Niech żyje 
Najjaśniejsza Rzeczpospolita i Jej 
Prezydent Ignacy Mościcki". Orkie- 
stra zagrała hymn narodowy. Pu- 
bliczność powstaniem z miejsc wśród 
oklasków ponownie złożyła hołd 
Głowie Państwa. 

Następnie wszedł na podjum p. 
minister spraw wewnętrznych Sła- 
woj Składkowski i przemówił w te 
słowa: Panie Prezydencie, Czcigod- 
ne Zgromadzenie! Myśl i wiedza 
polska, która w murach Wilna szcze- 
gólnie rozbłysła pod* pieczołowitą 
i zapobiegliwą opieką króla Stefana 
Batorego oświetlała blaskiem swojej 
chwały i rozgrzewała ogniem ducha 
naród nasz zarówno w dniach chwa- 
ły, jak i w okresie niewoli, Nawet 
w momencie, kiedy tę wiedzę, my- 
ślą polską Wilna uznano za tak nie- 
ezpieczną, że wypędzono ją z do- 

stojnych murów Uniwersytetu Bato- 
rego do celi więziennej do podzie- 
mi, nawet w tym okresie myśl ta 

di wiedza nie zamarła, ale tliła, ža- 
rzyła tak, że wystarczyło pierwsze- 
go powiewu wolności, ażeby na no- 
wo wróciła do swego piękna, do 
swej chwały, szczególnie w tym mo- 
mencie kiedy wolą i podniosłą my- 
ślą Naczelnika Państwa Józefa Pił- 
sudskiego została uroczyście wpro- 
wadzona na powrót do murów, z 
których ją wypędził naježdžca aže- 

y dowieść, że zabory niczego nie 
zdołały zniszczyć w naszem życiu, 
i śladu po nich nie zostało. W 
chwili kiedy ten zjazd, mający wiel- 
kie i piękne tradycje zbiera się w 
tem mieście, mam zaszczyt w imie- 
niu Rządu Najjaśniejszej Rzeczypo- 
spolitej życzyć Panom, ażeby obra- 
dy Panów ' były nowym dowodem, 
że myśl i wiedza polska żyje, roz- 
wija się i tworzy”, 

Następnie powitał prezydent Fo- 
lejewski zjazd w imieniu rady miej- 
skiej i zarządu miasta Wilna, ks. 
rektor U. 5. B. Falkowski składał 
zjazdowi życzenia w imieniu wskrze- 
szonego przez Marszałka Piłsudskie- 
go Uniwersytetu Stefana Batorego, 
rektor Marchlewski w imieniu wszy- 
stkich uniwersytetów i Akademii 
Umiejętności życzył powodzenia 

*) Uderzający jest całkowity brak przed- 
stawicieli uniwersytetu wileńskiego. Czem 
się tłumaczy ten afront względem gospo” 
darzy? 
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Anonimy. 
Každy anonim ma w sobie coš 

wstrętńego, bo to i tchórzostwo, i 
przyznawanie się do niepewności 

tego co się pisze, bo tylko pewny 
swej prawdy człowiek podpisuje 
nazwiskiem swoje zdanie. Ale że 
anonimowo walczy „Dziennik Wi- 
leński" nic w tem dziwnego, od- 
dawna wiemy, że strzelanie milcz- 
kiem w plecy jest przez N.D. glo- 
ryfikowane, a skrytobójstwo czczo- 
ne, więc tą metodą posługuje się 
organ Endecji i w odpowiedziach 
na sprawę cmentarzy i sportu pań. 

Nie odpisywałabym na to, bo 
przyznaję się, że nie czytuję „Dzien- 

nika Wil.", ale są to rzeczy zasad- 
;micze, w których trzeba coś zrobić 

i dlatego jeszcze głos zabieram, a 
nie wątpię, że osiągnąwszy już nie- 
zły skutek, przyczynię się jeszcze 
do poprawy pewnych wileńskich 

"spraw. Jedna sprawa, cmentarzy, 
jest smutna, druga, zawodów ko- 
biecych — wesoła. Zacznijmy od 
cmentarzy. 

e komisja odwiedzając cmen- 
tarz Bernardyński nie zastała tych 
nieporządków, jakie opisywałam, 
tego jestem pewną, i tego też, że 
na jakiś czas będzie tam lepszy 
nadzór. Oczywiście, że po moim 
artykule zrobiono porządki, a potem 

zaproszono komisję, by jej pokazać 
jak to ta p. Hel. Rom. przesadza. 
A mnie co to szkodzi? Aby było 
zrobione! Przypominam sobie, że 
kiedyś, przyszły do redakcji jedna, 
potem kilka osób opowiadając o 
nieporządkach w pewnym szpitalu 
(w r. 1922 czy 23) i żeby o tem 
pisać. Ponieważ jestem w tych rze- 
czach bardzo ostrożna i piszę tylko 
bezwzględną prawdę, więc . wybra- 
łam się sama, stwierdziłam te bru- 
dy i nieporządki, wróciłam i napi- 
sałam. Na drugi dzień zjawia się 
trzech naczelnych lekarzy w redak- 
cji bardzo oburzonych, że jakto, 
kto to pisał, nic podobnego niema, 
proszę przyjść obejrzeć. Dobrze. Je- 
dziemy. Wchodzimy Ślicznie! Wszyst- 
ko uprzątnięte, chorzy nie leżą na 
ziemi po dwóch na jednym sienni- 
ku, nie rozlewają koło nich wody 
itp. A ci panowie lekarze co krok 
do mnie: „Pani widzi, co to za plot- 

i, czy tu jest tak jak pisali?“ „Ale 
może tak kiedyś było? pytam nie- 
śmiało. „Nigdy, nigdyl“. 

Otóż myślę i spodziewam się, że 
z cmentarzem Bernardyńskim jest 
tak samo. Było, a teraz dzięki moim 
artykułom część zła usunięta, to i 
chwała Bogu. Anonim tłumaczy się 
i opowiada о wszystkiem co zro- 
biono, ale jego świadectwo co do 
dozorcy cmentarza czy sprawności 
służby, nie ma wartości, gdyż nikt 
anonimowym twierdzeniom nie mo- 

że wierzyć. Nie rozumiem dlaczego- 
bym miała opiekować się specjalnie 
grobami Łęskich? Rodzina ta nie 
jest z moją nawet spokrewniona, 
są to ludzie bardzo bogaci, że nie 
dbają o swoje groby to wstyd, a 
że Magistrat na te nieczystości nie 
poradził, to mię dziwi, bo stara się 
bardzo o czystość miasta i przez to 
istotnie miły jest memu sercu, to 
wyjątkowo anonim prawdę powie* 
dział. 

Pewnego rodzaju bezczelnością 
jest anonimowo twierdzić, że „nie- 
wiasty, skarżące są osobami mi- 
tycznemi“ jeśli ja pisząc O tem 
stwierdzam to moim podpisem. Dla 
tych co mię znają to wystarcza. 
odam, że rok temu ja sama dwu- 

krotnie ze skargami na nieporządki, 
kradzieże kwiatów, łamanie krucy- 
fiksėw i rzucanie krzyży między 
suche gałęzie, zwracałam się do ks. 
Kretowicza, więc nie wiem kto ano- 
nima upoważnił do pisania takich 
fałszów, przecież ksiądz Kretowicz 
mógłby poinformować jak było. 

ak więc czy owak, jak mię dziś 
poinformowano znacznie tam wy- 
czyszczono. Daleko jeszcze do praw- 
dziwego porządku, ale i to może 
powoli się zrobi. Ciekawem jest, że 
1 ks. Kretowicz, i anonim zbył mil- 
czeniem sprawą zachowania się 
publiczności na pogrzebach i wpusz- 
czania gapiów, przeszkadzających 
w ostatniej posłudze. Czyżby w tem 

duchowieństwo było aż tak bez- 
silne?! 

Zabierzmy się teraz do wesel- 
szej sprawy: obrony nagości w kle- 
rykalnem piśmie! To w istocie jest 
pyszny kawał! Spodziewałam się, 
że pisać będzie o tem ktoś z mło- 
dzieży, że wytłumaczy na czem po- 
lega zasługa tych rekordów. A tu 
znów jakaś anonimowa figura, pod- 
pisująca na urągowisko „Sporłowiec", 
bo żaden prawdziwy sportowiec 
nie jest takim tchórzem, by się bać 
podpisać swoje poglądy nazwiskiem 
i imieniem. 

Co do nagości i wyścigów kobiet 
w zawodach sportowych, to raz je- 
szcze twierdzę, że |) gdyby to były 
rzeczy traktowane tylko z punktu 
widzenia zdrowia, higjeny, tężyzny, 
wyrobienia energji w młodem poko- 
leniu, to by się nie odbywały za 
płatnemi biletami, w obecności ty* 
siąca widzów krzyczących i śmieją- 
cych się, o nagrody i nie było foto- 
grafowane do pism. Proszę mi wy- 
kazać różnicę z cyrkowemi produk- 
cjami atletek, gimnastyczek na tra- 
pezie it.p. rozrywek? Prócz próżno- 
ści i niezdrowej konkurencji, nie wi- 
dzę w takich popisach nic. A robić 
ztego zasługę narodową to już jest 
w równej mierze smutne, jak śmie- 
szne. 

2) Nie zalecałam wcale, by „czy- 
ny sportowe nie były poprzedzane 
ćwiczeniami”, gdzież to jest w mo- 

im artykule? Nie trzebaż już takich 
fałszów wypisywać. 

Jestem na zawodach sporto- 
wych jak głuchy na koncercie we- 
dług anonimowego sportowca i ra- 
dzi mi zatknąwszy uszy popatrzeć 
na ruchy grającego; o tak, jeślibym 
zamknęła oczy, to bym też nie mia- 
ła nieestetycznego widoku tych ko- 
biet bez tchu i przytomności, wywi- 
jających mogami, ale właśnie tu 
wzrok ma najwięcej do czynienia 
i profan sportów, tak traktowanych 
musi czuć niesmak. Zresztą porów- 
nywać „piecioboje“ z koncertem 
może tylko umysł... sportowca. 

mieszne to jest do najwyższe- 
go stopnia to robienie z imprezy 
dochodowej, handlarskiej, jaką są 
wszystkie publiczne zawody, jakiejś 
sprawy ideowej i wzniosłej, czy 
ćwiczenie na rekordy i współzawo- 
dnictwo, więc zazdrość, chęć wyż- 
szości, (nogami czy pięścią) nad ko - 
legą, kształcą i wyrabiają charakter 
w dodatni sposób, o tem wątpię. 
Wiem, że kilka lat temu powstawa- 
łam przeciw wprowadzaniu footbalu 
do gier szkolnych, i doczekałam się, 
że stwierdzono szkodliwość tej gry, 
bo sobie chłopcy wnętrzności po- 
obrywali. Jest nadzieja, że się do- 
czekam czasów, kiedy czary współ- 
zawodnictwa mięśni z mężczyznami 
wywietrzeją z głów kobiet, nie wąt- 
pię o tem, że spostrzegą się jak są 
bezcelowe, ujmujące najdodatniej- 

szych cech kobiecości i przestaną. 
Wszak to tylko mowa. że sportow- 
cy nie piją i nie palą, to się odnosi 
do mężczyzn zapewne, kobiety i tak 
nie nadużywają tego, a o życiu w 
cnocie... mój Bože, p. Sportowiec 
piszący w Dzienniku kumoszek wi- 
leńskich, którym tak ubliża, może 
jest spowiednikiem, bo inaczej, co, 
kto, o kim wiedzieć może na pewno? 

Nie wiem, kto zrozumie, że inna 
jest „dziedzina pojęć”, jeśli kobieta 
biega prawie nago wobec tysiąca 
widzów, a inna— jeśli się tak kąpie? 
Dalej zaręczam z czystem sumie- 
niem, że gdyby p. ministrowa nie 
brała udziału w zawodach sporto- 
wych. to i tak bym się wybrała, i 
jej udział nic na mój artykuł nie 
wpłynął, sensu niema takie przy- 
puszczenie. 

A teraz jeszcze słówko. Przed 
wojną byłam dzień jeden w Helle- 
rau, widziałam tam ćwiczenia w 
chlamydach na łąkach i wzgórzach, 
w sali też, nie były to popisy płat- 
ne, trudno się było tam dostać, na- 
gród, puharów, oklasków trybun i 
totalizatora też nie było. Ale za to 
ożywało piękno starożytnego świata 
bez próżności, była estetyka, ruchy 
tych kobiet, nawet nienajlepiej zbu- 
dowanych były harmonją, jak akor- 
dy muzyczne. Co za różnica z bru- 
talnością teraźniejszych sportów ! 

Hel, Romer. 
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obradom zjazdu. Następnie prof, 
Kryński przemawiał w imieniu To- 
warzystwa Naukowego Warszaw- 
skiego i wszystkich polskich towa- 
rzystw przyrodniczych i lekarskich. 
Z wielkim entuzjazmem witano na- 
stępnego mówcę przedstawiciela 
Jugosławii dr. lykovica, który w 
imieniu południowych Słowian po- 

witał serdecznie słowami: „Poznaj- 
my się, szanujmy się, kochajmy się. 
"Chociaż przyszliśmy do Was, rzekł 
mówca, ze stron dalekich bliscy 
"Wam jesteśmy krwią i sercem. 
Mówca podkreślił solidarność Sło- 
wian, mówił o tężyżnie narodu pol- 
„skiego, o której świadczy wspaniała 
Wystawa Powszechna w Poznaniu 
i wielki dorobek kulturalny i nau- 
ikowy narodu polskiego. Zakończył 
okrzykiem: Niech żyje Naród Pol- 
-«ski!* Imieniem Towarzystw nauko- 
wych w Dorpacie witał zjazd prof. 
„Kuseb. Dłuższe przemówienie wy- 
„głosił przewodniczący stałej delega- 

  

cji zjazdów lekarzy i przyrodników 

prof. Ciechanowski, przedstawiając 

zadania tej delegacji w dziedzinie 

stałej współpracy wszystkich zrze- 

szeń i zjazdów naukowych w za- 

kresie przyrodniczym i lekarskim. 

Prof. Michejda 'wymienił wszyst- 

kie te osobistości, które bądź to są 

obecne bądź to nadesłali listy i te- 

legramy. P. ministra spraw wojsko- 

wych Marszałka Józefa Piłsudskiego 

reprezentuje na zjeździe szef depar- 

tamentu zdrowia M. S. Wojsk. gen. 

Rouppert. Obecni są również repre- 

zentanci ministra W. RZ I O. P. 

i ministra pracy i opieki społecznej. 

Odczyt rektora Marchlewskiego 
o przemianie materji u roślin i zwie- 

rząt zakończył pierwsze plenarne 
posiedzenie. 

Pan Prezydent Mościcki wysłu- 
chawszy wszystkich przemówień 
i referatu rektora Marchlewskiego 
odjechał o godz. 12 w poł. do pa- 
łacu. 

WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Stara pieśń. 

Lato upływa. Chłodniejsze już są poran- 

ki, tu i ówdzie unosi się pajęczyna — zwia- 

stun początku babiego lata, wiatr północny 

wieje surowiej. Pożółkła brzózka kędzieża- 

wa i w smutku zwiesiwszy głowę — w złotą 

koronę przyozdobioną — roni pstre łezki 

na ścieżynę krętą, spracowanemi nogami u- 
„deptaną. 

Lato odchodzi. Szumi wiatr w konarach 
przydrożnych brzóz rosochatych, pędzi ob- 
łoki pyłu i przyśpiewuje pieśń starą — pieśń 
łata ubiegłego. 

Niestety jest to pieśń smutna dla na- 

szego powiatu, bo znów nieurodzaj — znów 

głód. Lato tegoroczne znów zawiodło gospo- 

darza naszych okolic, zniweczyło jego plany, 

rachuby, nadzieje i postawiło w obliczu py- 
tania — jak żyć? Wszelkie nadzieje na uro- 
dzaj a więc wywiązanie się z zobowiązań 
zeszłorocznych, klęską spowodowanych, za- 
wiodły. Wprawdzie żyto udało się nie najgo- 

rzej — i na „umłot* jest lepsze niż roku 
ubiegłego. Średnie daje z kopy 4 pudy, do- 
bre — bez mała i 6. Lecz miejscami nie ode- 
szło od ziemi na łokieć i zżółkło. Pogardził 
niemi sierp i kosa — tylko z litości — poś- 
cinała cieniutką słomę i suche ziarnka. Nie- 
litościwe upały dokonały zniszczenia, sta- 
wiając gospodarza w położeniu trudnem do 
przebrnięcia. Siedzi jeszcze na polu karto- 
felka — wierna przyjaciółka i podpora chło- 
pa naszego kraju — niby się uśmiecha swą 
zielenią lecz pod nią — w łonie ziemi — 
bulwy nie większe od leśnego jabłka. 

Spotykam kilku biedaków — nie bieda- 
ków, bo po 15—25 ha gruntu mają, a jednak 
dziś biedaków z powodu klęski. Jedna u nich 
rozmowa. „Znów jest źle. — Tyle i pocie- 
<chy — że sami przeżyjemy i bydło jakkol- 
wiek przezimuje, ale reszty zobowiązań nie 
wykonamy. Ze zboża i paszy niema czego 
odsprzedać — jedynie coś ze statku, a tu 
i ceny niskie. Dzisiaj z naszej wsi trzy kro- 
wy, dwa konie i trzy buhaje na targ przy- 
prowadziliśmy. Tymczasem za dobrą krowę 
<0 30—40 rubli warta — (wszelkie tranza- 
kcje handlowe u nas na ruble złote są prze- 
prowadzane), dwie dziesiątki z pugilaresu 
pokazują. Taką sztukę oddać za 90 złotych! 

  

A oddać trzeba — bo wiosenna rata grun- 
towego nie zapłacona, „strachówkę'* tak w 
tym roku podniesioną — mamy na głowie, 
a tu nie za górami i jesienna rata. Ot i sprze- 
dajesz. A siebie i rodzinę przyodziać i przy- 
obuć trzeba”. 

Znów bieda — znów ciągną zasmuceni 
gospodarze na rynek hałaśliwy. 

Tyle o gospodarstwach t. zw. „kułackich*. 
A cóż mówić o szczupłych — karłowatych — 
których i przeliczyć trudno. Tragicznego ich 
położenia nie będę opisywał. Kto zna wieś — 
ten wie — co znaczy nieurodzaj dla posia- 
dacza 2—4 ha, a kto wieś kocha — odczuje , 
dostatecznie ból na widok jej położenia. 
Przyszły mi na pamięć — życzenia autora 
„ldą żniwa” — by znikły naręszcie długie 
ogonki i natłok przy śpichlerzach gminnych. 
Na większej przestrzeni terenów klęską zesz- 
łoroczną nawiedzonych — znikną, lecz w na- 

   

  

szych okolicach, niestety, pozostaną. Znów 

będą hałasować, złorzeczyć i narzekać. Bez- 

wątpienia reszta kraju i z całej Polski poś- 
pieszą na pomoc powiatom — ponownie do- 

tkniętym nieurodzajem. Lecz kto wie czy nie 

powtórzą się przykre wypadki „wykorzysty- 

wania dobroci i biedy ludzkiej, z których 

taki epizodzik utkwił mi w pamięci: na jed- 

nym z targów wiosennych gdy na wozach 

świeciło jak złoto w jasnych promieniach 

słońca — żyto poznańskie, na zapytanie ka- 

pitana D. — dowódcy kompanji K. O. P. — 

skąd mają takie piękne żyto — posiadacze 

najspokojniej odpowiadali: — dają w gminie 
potrzeby nie mamy, a więc i sprzedajemy — 

grosz potrzebny. Wówczas zrozumiałem na- 

rzekania i posądzenia — bogatym dają, a 

biedny trzy dni chodzi dopóki pud dostanie. 

Okazuje się iż kumostwo i swatostwo, w naj- 

lepsze nadużywały ofiarnej pomocy. Bo i co 

znaczy sołtysowi wydać swemu krewnemu, 

lub powinowatemu zaświadczenie, że jest 

„głodny” i potrzebuje pomocy doraźnej — 

gdy ten pomocy wcale nie potrzebował nawet 

jej mógł innemu udzielić? W gminie rzecz 

prosta nic o tem nie wiedząc — wydawali 

chleb, ściągając tem samem narzekania na- 

prawdę krzywdzonych. Nie pomawiam o to 

ogółu sołtysów, lecz widocznie byli mniej su- 

mienni, i takiem swem postępowaniem pod- 

rywali autorytet władzy oraz doniosłość ca- 

łej akcji ratowniczej. 

Jeżeli znowu otworzą się ogonki przed 

urzędami gminnemi chcę wierzyć, iż odnoś- 

ne czynniki zawczasu zaradzą — by pomoc 

udzielano rzeczywiście jej potrzebującym 

a nie kumom i swatom. W interesie ogólno- 

państwowym jest urządzić podział pomocy 

tak — by znikły wspomniane nieprzyjemne 

a jednak słuszne narzekania. Bądźmy więc 

pewni, że silna ręka i dobra wola tego do- 

konają. 
Prozoroki na Dzišnieūszezyžnie. 

M. N-ski. 

LIDA 
+ Wyprawa artystyczna „Reduty*. We 

wtorek dnia 24 b. m. odbyło się w teatrze 
„Nirwana* przedstawienie grupy objazdowej 

*Reduty". Wystawiono „Przyjaciele* kome- 

dję w 4 aktach Aleksandra hr .Fredry. Przed- 

stawienie odbyło się przy przepełnionej sali 
jakiej Lida już oddawna nie widziała. A. Sło. 

OSZMIANA 
„_ -+ Podpalenie. W dniu 23 b. m. w folw. 
Malinówka, gm. Kucewicze wybuchł pożar, 
który zniszczył dwie stodoły Jakóba Opocz- 

kina wraz ze zbiorami i narzędziami rolni- 

czemi. Straty wynoszą 30 tys. zł. Przyczyną 
pożaru było podpalenie. 

ŚWIĘCIANY 
+ Nagły zgon w pociągu. Wczoraj rano 

w sleepingu zdążającym do Zemgal zmarł na- 
gle na anewryzm serca obywatel szwedzki, 
mieszkaniec Szłokholmu Paweł Anhajm. 
Przy zmarłym znaleziono większą sumę pie- 

niężną. Zwłoki zabezpieczono na stacji w 

Święcianach i o wypadku powiadomiono po- 
selstwo szwedzkie. 

  

Kupiec i klijent w Ameryce. 
Mówiąc o magazynach amerykańskich, 

nie sposób zamilczeć o Woolworfh'cie i Kre- 
sge'm. Dają się określić krótko i węzłowato. 
Woolworth: od 5 do25 centów, Kresge: od 5 
centów do 1 dolara. Są to business'y tak do- 
<chodowe, że Woolworth posiada najwyższy 
building w N. Yorku (58 pięter) i wiele in- 
nych drapaczy, a Kresge nietylko z nazwis- 
ka przypomina krezusa, ale i z majątku. 
Obydwie te firmy mają mnóstwo sklepów 
we wszystkich miastach Stanów Zjednoczo- 
nych, a odwiedzają je codziennie miljony 
ludzi. Oto, co się nazywa utrafić w samo se- 
dno! Amerykanin chyba nie mógłby żyć bez 
tych „tanich źródeł". Ruch w nich szalony! 
U Woolwortha każdy może zjeść 10—15 cen- 
towy breakfast, zaondulować włosy, kupić 
spinkę, kołnierzyk, pończochy, szpilkę, płytę 
gramofonową, nuty kwiaty, scyzoryk, naczy- 
nia kuchenne i stołowe, a nawet jakąś, na- 
gle potrzebną śrubę do Forda. Ekspedycja 
szybka, uprzejma, pieniądze odbiera odrazu 
sprzedająca. Taniość sprzedawanych przed- 
miotów tak hypnotyzuje nowicjuszów, że to- 
warzyszka moja po kilkugodzinnej wędrów- 
<e u Kresge'go utopiła tam całe 10 dolarów, 
choć przyszła tylko po lakier do paznokci za 
10 centów. W chwili kupna wszystkie dro- 

biazgi wydawały się niesłychanie ważne i 
niezbędne. 

Teraz jeszcze inny rodzaj sklepów: 
sdruggs. Właściwie apteki, a zupełnie inne, 
niż w Europie. W druggs można kupić lekar- 
stwo, kousmetyki, pióra, ołówki, papierosy, 
pocztówki, cukierki, zjeść Śniadanie, nawet 
obiad. Jest to jakby połączenie składu ap- 
tecznego, apteki i baru z wysokiemi krzes- 
łami przy kontuarze. Za kontuarem źwawi, 
młodzieńcy szybko preparują skomplikowane 
sandwich'e i przypalają toast'y, a nieodzow- 
ny murzyn myje naczynie. Druggs są czynne 
w zwykłe dnie tygodnia i niedziele do 1-ej 
w nocy, a niektóre nawet prze całą noc. 

„Na Brodway'u i w innych ruchliwych 
dzielnicach zwracają uwagę Europejczyka 
"oryginalne wystawy: za szybą misterna gwia- 
zda z kapeluszy i bułów a pod nią siedzi ży- 
wa reklama — pracowite homo i na widoku 
publicznym reperuje dziurawe podeszwy. Są 
to zakłady nadwyraz pożyteczne. Lokal spory 
z szeregiem wygodnych foteli na wysokiem 
podjum, fotele te przypominają stalle; kli- 
jent bez żenady może w nich zdjąć obuwie. 
W ciągu 10 minut buciki przy pomocy wie- 
lu skomplikowanych maszyn powracają do 
ich właściciela z nowemi zelówkami, a w 
tych samych 10 minutach zniszczony kape- 
lusz klijenta przechodzi odświeżającą ku- 
rację; następnie klijent siada w innym fotelu, 
umieszczonym tak wysoko, że nogi siedzące- 
go znajdują się na wysokości metra od po- 
dłogi, a pucybut — maszyna czyści mu buty 
z afrykańskim temperamentem. 

Niemały kłopot dla turysty, niewładają- 
<ego biegle angielskim, przedstawia kwestja 
kulinarną. Stereotypowy roast-beef wkrótce 
zaczyna mu się zjawiać w najkoszmarniej- 
szych snach. A przecież kuchnia amerykań- 
ska, choć gorsza od francuskiej, jest bardzo 
urozmaicona i Nykos Apgielską A Obfi-, 
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tość owoców o każdej porze roku (np. tru- 
skawki są przez cały rok) ma specjalny urok 
dla Polaka, który tego lata czereśnie kupował 
w kraju na dekagramy, a na arbuzy w wys- 
tawach spogląda z nabożeństwem i utajo- 

nym zachwytem. Ale Polak samemi owoca- 
mi żyć nie potrafi (ponoć w Polsce najob- 
ficiej się jada), musi więc wstąpić do jadło- 
dajni. W restauracji karta wielkości ręcz- 
nika; potrawy wypisane tylko po angielsku. 
Nieszczęsny turysta momentalnie zatraca 
swe zdolności lingwistyczne i najczęściej 
„wpada“. Bądźże tu mądry, człeku, i zgaduj, 
co na tej plachcie wydrukowali! Marzysz о 
kuropatwie czy homarze, a wybrałeś właśnie 
jakieś ślimaki! Deską ratunku, a raczej przy- 
stania dla cudzoziemca są t. zw. cafeterie, 
t. j. restauracja z samoobsługą. Kontuar. 
Na nim wszelkiego rodzaju dary boże. A więc 
w kolejnym porządku: pieczywa, owoce, zi- 
mne przekąski, zupy, gorące mięso, ryby, 
jarzyny, desery, kawa, herbata, mleko it.d. 
Wszędzie etykiety z ceną. 

Ideał! Wiem nietylko, co zjem, ale i za 
ile! Świadomość ta dodaje apetytu i uszla- 
chetnia smak potrawy! 

Wolność handlu odbija się dodatnio i na 
restauracjach tamtejszych. Amerykanin przy 
założeniu handelku wykupujej pozwolenie 
za dolara i na tem koniec. Żadnych podat- 
ków ani „od spożycia*, ani „od siedzenia“. 
Raj na ziemi! Widocznie dzięki temu nie po- 
wodzi mu się źle, gdyż chleb i masło dostaje 
się wszędzie do obiadu bezpłatnie. 

Ale co tam chleb i masło! Więcej jest rze- 
czy, za które w Ameryce nic się nie płaci; 
do papierosów np. dodają zadarmo zapałki. 
Na płaskiem pudełku umieszczona natural- 
nie reklama. W lepszych hotelach co rano 
boy przynosi gratis gazetę (i to grubości, jak 
pięć naszych niedzielnych kurjerów), za 
wstęp do muzeów, ogrodów zoologicznych 
nie się nie płaci. 

Pamiętam, jak mnie oburzył zwyczaj w 
którymś z większych teatrów paryskich, 
gdzie w szatni zażądano osobnej opłaty za 
każdy przedmiot t. j. za parasol, okrycie i 
kapelusz. W Paryżu widza wyzyskują, za- 
nim wszedł na salę. W nowojorskiej Metro- 
politan Opera House nie tylko niema żad- 
nych napiwków, ale wejść można z okryciem 
i kapeluszem w ręku na widownię. Co praw- 
da wygląda to nieco zabawnie, gdy wyfra- 
czony gentleman stawia pod krzesło cylin- 
der, a na oparcie zarzuca palto. Za programy 
w teatrach i kinach amerykańskich nic się 
nie płaci. A jak pięknie są wydanel Co za 
ilustracje! 

Charakterystyczne, że często podają na- 
poje w tekturowych białych szklankach, 
umieszczonych na metalowych podstawkach. 
W ten sposób nie trzeba zatrudniać drogiej 
roboczej siły do mycia szkła, a po każdem 
użyciu tekturowe naczynie kończy swój krót- 
ki żywot. 

Zaznaczyć muszę, że w demokratycznej 
Ameryce istnieją napiwki w restauracjach, 
gdyż do rachunków nic się nie dolicza. 

+ ы I. Dw. 
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Rząd w obronie płatników 

podatków komunalnych. 
Ministerjum spraw wewnętrznych wysto- 

sowało do wojewodów okólnik w sprawie 

terminów płatności danin komunalnych. Do 

wiadomości M. S. W. doszło bowiem, że 

niektóre związki komunalne nie przestrze- 

gają przy poborze danin postanowień art. 

5 i 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypos- 

politej z dnia 28 marca 1928 r., dotyczących: 

1) obowiązku powiadamiania płatników o 

okresie samoistnych danin, wymierzanych 

w stosunku rocznym oraz 2) terminu płat- 

ności tych danin, które obciążają grunty. 

M. Š. W., w porozumieniu z ministerjum 

skarbu prosi zatem wojewodów o przypom- 

nienie zarządom związków komunalnych, że 

powyższe postanowienia muszą „być z całą 

Ścisłością stosowane przy wymiarze i po- 

borze omawianych danin. 
  

Zebranie Zarządu Związku- 

Nauczycieli Szkół Powszech 

nych w Wilnie. 

Dnia 22 b. m. odbyło się plenarne posie- 

dzenie Zarządu Komisji Związku Polskiego 

Nauczycielstwa Szkół Powszechnych na któ- 

rem omówiony został program pracy na rok 

bieżący. 

Zebranie zagaił przewodniczący Komisji 

p. Dobosz Stanisław zaznaczając że tegoro- 

czne walne zjazdy powiatowe członków Zw. 

pominąwszy kwestję zasadniczą — omówię- 

nie i ułożenie programu pracy — zwoływar- 

ne będą pod hasłem tak aktalnego zagadnie- 

nia, jąkiem jest rola samorządu terytorjał- 

nego w szkolnictwie. Na zjazdach tych, po- 

nadto, omawiane będą: organizacja kas osz- 

czędnościowo-pożyczkowych, bursy dla uczą- 

cych w Wilnie dzieci nauczycieli, hotelu na- 

uczycielskiego. 

Zarząd Komisji doceniając ważność współ 

pracy nauczycielstwa z Samorządami zwła- 

szcza jeżeli chodzi o dobro szkoły powszech- 

nej, wychowującej przyszłego obywatela 

państwa, stawia tę kwestję na porządku 

dziennym zjazdów. Na zjazdach powiato- 

wych podniesioną ma być również organiza- 

cja kas oszczędnościowo-pożyczkowych, któ- 

rych wiele przy Oddziałach Powiatowych Z. 

P. N. S. P. już istnieje. Przeprowadzać się ją 

będzie w sposób, zapewniający im stały do- 

pływ gotówki w postaci minimalnych cho- 

ciażby oszczędności, gwarantujących im ży- 

wotność i rozwój. Postawioną również bę- 

dzie na porządku dziennym kwestja powię- 

kszenia udziałów, z procentów których moż- 

naby było stworzyć jakiś fundusz na cele 

społeczne (np. bezzwrotnej zapomogi, sty- 

pendja na studja i t. p.). 

Po zorganizowaniu kas powiatowych 

przystąpi Zarząd Komisji do organizacji Ka- 

sy Okręgowej obejmującej teren wojewódz- 

twa wileńskiego i nowogródzkiego. Jednym 

z zasadniczych zagadnień na tegorocznych 

zjazdach powiatowych Z. P. N. S. P. na te- 

rytorjum województwa wileńskiego i nowo- 

gródzkiego będzie również zagadnienie OŚ- 

wiaty pozaszkolnej, którą Związek prowadzi 

od szeregu lat. W związku z tem wysuwa Się 

konieczność stworzenia referatów oświaty 

pozaszkolnej przy Ogniskach, jak również 

potrzeba przygotowania specjalistów w za- 

kresie poszczególnych działów tej pracy i w 

tym celu członkowie Związku prowadzący 

pracę oświatową wezmą udział w kursach 

instruktorskich, organizowanych przez Kura- 

torjum. 

Powzięto również uchwałę dotyczącą sa- 

mokształcenia się Koleżeństwa. Istniejąca 

przy Komisji sekcja kształcenia nauczycieli 

mieć będzie pomoc w postaci rad i wskazó- 

wek tym członkom, którzy zamierzają się 

kztałcić zarówno w kierunku zawodowym, 

jak i ogólnokształcącym. Nadto w czasie fe- 

ryj Bożego Narodzenia i wakacyj letnich zor- 

ganizuje kurs, na którym przerobi materjał 

obowiązujący wszystkich składających egza- 

mina z W. K. N., mianowicie, Dział A. 

  

Z ogólnopolskiego zjazdu Ligi 

Morskiej i Rzecznej 
w Poznaniu. 

W dniu 21 i 22 b. m. w Poznaniu odbył 

się Zjazd delegatów Ligi Morskiej i Rzecz- 

nej z całej Polski w ogólnej liczbie około 

200 osób. Przewodniczył dr. Stanisław Sław- 

ski b. delegat Polski w Radzie portowej w 

Gdańsku, a obecnie Przewodniczący Oddzia- 

łu L. M.i R. w Poznaniu. Wysłano depesze 

do Prezydenta Rzeczypospolitej, Marszałka 

Piłsudskiego, Marszałków Senatu i Sejmu 

oraz premjera z prośbą o zaopiekowanie się 

sprawą rozbudowy naszej floty wojennej. 

Wilno było reprezentowane przez W. Szy- 

mańskiego, adm. M. Borowskiego i W. Czar- 

nowskiego. Również uczestniczył w Zjeździe 

z Wilna mg. praw B. Krzywiec wiceprezes 

Stow. Akad. Pracy Społecznej przy U. 5. В. 

który z ramienia Centrali L. M. i R. wygło- 

sił referat na komisji marynarki wojennej. 

Bardzo doniosłe uchwały zapadły w Komi- 

sji do spraw kołonji i emigracji mianowicie 

uchwalono dómagać się, by Rząd wszczął ak- 

cję celem uzyskania przy przyszłych podzia- 

łach mandatów kolonjalnych w Lidze Naro- 

dów w roku 1931 dla Polski zwartych tere- 

nów, nadających się dla kolonizacji i posia- 

dających dostęp do morza. 
W komisji marynarki wojennej uchwa- 

lono domagać się od Rządu i ciał ustawodaw- 

czych wydania specjalnej ustawy o rozbudo- 

wie naszej floty wojennej. W komisji statu- 

towej uchwalono upoważnić Radę Główną М. 

M. i R. do uzgodnienia wspólnych poczynań 

z Kom. Floty Narod. z nawet ewentualnem 

połączeniem się w przyszłości by nie rozpra- 

szać wysiłków. 
Należy stwierdzić, że ostałnimi czasy w 

tej dziedzinie zrobiono znaczny postęp. 

Przedewszystkiem mamy własny olbrzymi 

port z nowoczesnemi urządzeniami przeła- 

dunkowymi — Gdynię, dalej stworzono pod- 

stawy do rozwoju własnej floty handlowej 

rzez założenie przedsiębiorstwa „Żegluga 

olska". Obecnie wydano nakładem Insty- 

tutu Wydawniczego Szkoły Morskiej w Tcze- 

wie ustawę o służbie marynarskiej. Jak wia- 

domo w naszej marynarce handlowej obo- 

wiązują dotychczas jeszcze niemieckie pra- 

wo o służbie w marynarce t. zw. „Zeeman- 

nsordung", którego tekst ku wielkiemu na- 

szemu wstydowi do chwili obecnej nie po- 

siada oficjalnego tłomaczenia. 
  

Angija rządzi na wyspach 

Stanów Zjednoczonych. 

Jedyny prawdopodobnie w dziejach mię- 

dzynarodowych wypadek zarządzania przez 

administrację jednego państwa terytorjum, 

będącego własnością innego państwa, za 

zgodą tego ostatniego, znalazł niedawno wy- 

raz w umowie, zawartej przez Anglję i Stany 

Zjednoczone w kwestji Wysp Żółwiowych. 
Małe te wysepki u północnego wybrzeża Bor- 
neo, posiadające zaledwie 220 mieszkańców, 

były swego czasu częścią hiszpańskich posia- 

dłości i wskutek przeoczenia pominięte z0s- 

tały w traktacie, oddającym Filipiny Stanom 
Zjednoczonym. W roku 1903 Stany Zjedno- 

czone zawarły z Anglją tymczasową umowę 

w sprawie Wysp Żółwiowych, pozostawia- 
jąc — ze względu na położenie tych wyse- 
pek — zarząd niemi administracji angiel- 
skiej. Obecnie owa umowa zastąpiona z0s- 
tała przez traktat, pozostawiający na stałe 
wyspy, będące formalnie własnością Stanów 

Zjednoczonych, w zarządzie administracji an- 

gielskiej.   

Wi LE Nes EI 
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MIEJSKA 

— Z Funduszu Bezrobocia w Wilnie. W 

ciągu roku ubiegłego Wileński Fundusz Bez- 

robocia miał wpływów ze składek członkow- 

skich 477.435 zł. 06 gr. Do tego dochodzą 

70.847 zł. 10 gr. otrzymane przez F. B. tytu- 

łem różnych kar. Świadczeń w ciągu tego 

roku Fundusz wypłacił ogółem 299.439 zł. 
55 gr. Na akcję doraźną wypłacono robotni- 
kom fizycznym 195. 498 zł. zaś umysłowym 
185.552 zł. 

— Zamknięcie przejścia w Hali Miejskiej. 
Ze względów sanitarnych Magistrat m. Wil- 
na zarządził zamknięcie w Hali Miejskiej 
przejścia z działu gałanteryjnego do działu 
spożywczego. 

— Obniżenie muru przy ul. Za 
Magistrat wileński postanowił obni 
przy ul. Zawalnej 5 otaczający ogród bota- 
niczny. Przeszkodził zaś temu konserwator 
wojewódzki p. dr. Lorenc, który nie zgodził 
się na zniesienie tego muru mającego zna- 
czenie historyczne. W związku z tem przed- 
stawiciel magistratu odbył konferencję z p. 
konserwatorem Lorencem i uzyskał zezwo- 
lenie na zamierzone roboty magistrackie. Wy- 
jaśniono bowiem, że mur ten i tak wymaga 
remontu, zaś ogród upiększy ulicę wobec cze- 
go lepiej będzie, gdy mur się obniży. 

— Pasaż-dwór będzie wyasfaltowany. Ma- 
gistrat postanowił wyasfaltować uliczkę łą- 
czącą gmach Sali Miejskiej z ulicą Końską 
(tak zw. „dwor-pasaž“). Rozszerzone będą 
tam chodniki i zwężona jezdnia. Odpowiednie 
kredyty na ten cel już są przyznane i robota 
zacznie się niebawem. 

— Biuro Powiatowego Urzędu Ziemsk. 
w Wilnie zostało przeniesione z gmachu przy 
ul. W. Pohulanka 24 na ul. Sierakowskiego 

Nr. 14. 

  

nej 5. 

  

  

SPRAWY ROBOTNICZE 

— Przedłużenie terminu zasiłku dla bez- 
robotnych. Fundusz Bezrobocia w Wilnie 
otrzymał wczoraj okólnik Ministerstwa Pracy 
i Opieki Społecznej, że termin wypłacenia za- 
siłku bezrobotnym, który upłynął z dniem 
31 października, został przedłużony na no- 
wy okres 12-tygodniowy. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 

— Gmina Żydowska wysyła pieniądze do 
Palestyny. Wyznaniowa Gmina Żydowska 
w Wilnie wysłała wczoraj pierwszy zasiłek 
dla ofiar ostatnich zajść palestyńskich w wy- 
sokości 500 funtów szterlingów. Jak wiado- 
mo gmina uchwaliła zebrać na powyższy cel 
minimum 100.000 złotych. 

— Zarząd Związku Lekarzy Żydów w Wil- 
nie, zaprasza wszystkich lekarzy żydów, któ- 
rzy przyjechali do Wilna na XIII Zjazd le- 
karzy i przyrodników polskich, na koleżeń- 
ską herbatkę do lokalu związku (Trocka 2) 
w piątek 27 września r. b. o godz. 8 wiecz. 

TEATR |! MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulanee gra dziś 

świetną sztukę J. A. Kisielewskiego „W sieci*, 
która na premjerze doznała gorącego przy- 
jęcia dzięki doskonałej grze całego zespołu 
pod reżyserją K. Wyrwicz - Wichrowskiego. 
Główną rolę szalonej Julki odtwarza Lena 
Eychlerówna, roztaczając czar swego praw- 
dziwego talentu. Sztuka liczyć może na dłu- 
gotrwałe powodzenie. 

— Teatr Miejski „Lutnia* gra w dalszym 
ciągu pełną humoru i zabawnych sytuacyj 
komedję A. Fredry „Wielki człowiek do ma- 
łych interesów *, z udziałem A. Zelwerowicza, 
niezrównanego interpretatora postaci Jenial- 
kiewicza. 

— „Dziady* na przedstawienia popołud- 
niowym w Teatrze Miejskim na Pohulance. 
W niedzielę najbliższą o godz. 3.30 po poł. 
wystawione będą w Teatrze Miejskim na Po- 
hulance „Dziady* A. Mickiewicza w insce- 
nizacji S. Wyśpiańskiego w obsadzie pre- 
mjerowej. Ceny miejsc zniżone. Bilety w ka- 
sie zamawiań Teatru „Lutnia* od godziny 
11—9 wiecz. 

— Koncert Ady Sari. W niedzielę nadcho- 
dzącą 29 b. m. odbędzie się w Teatrze Miej- 
skim na Pohułance tylko jeden koncert zna- 
komitej śpiewaczki operowej Ady Sari ob- 
darzonej fenomenalnym głosem. 

Bilety w kasie zamawiań w teatrze „Lu- 
tnia* od godz. 11—9 wiecz. 

RADJO 
Fala 385. 

PIĄTEK, dnia 27 września. 

9.00: Transmisja z gmachu Teatru Wiel- 

kiego na Pohulance Ilplenarnego posiedze- 

nia Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Pol- 

skich w Wilnie. 11.55: Sygnał czasu i hejnał. 

12.05: Poranek muzyki popularnej. 12.50- 

Wieści z P. W. K. 13.00: Komunikat meteoro- 

logiczny. 16.55: Program, repertuar i chwil- 

ka litewska. 17.15: Feljeton uzdrowiskowy. 

17.25: „Kącik dla kobiet". 17.50: Wieści z P. 

W. K. 18.00: Koncert pieśni romantycznej i 

współczesnej. 19.00: „Skrzynka pocztowa . 

19.25: Audycja dla dzieci. „Mala skrzynecz- 

ka“ .19.55: Sygnał czasu. 20.00: Program na 

dzień następny. 20.05: Ferdynand Ruszczyc 

II odczyt z cyklu „Sylwetki profesorów U. S. 

B.* wygłosi Wiktor Piotrowicz. 20.30: Kon- 

cert wieczorny. 22.00: Komunikaty. 22.46: 
„Spacer dedektorowy po Europie". 

SOBOTA, dnia 28 września 1929 r. 

9.00: Transmisja z gmachu Teatru Wiel- 
kiego na Pohulance III plenarnego posiedze- 
nia Zjazdu lekarzy i przyrodników w Wil- 

nie. 11.55: Sygnał czasu i hejnał. 12.50: P. W. 

K. mówi 13.00: Komunikat meteorologicz- 

ny. 16.50: Program dzienny, repertuar teat- 

rów i kin i chwilka litewska. 17.10: Komuni- 
kat rolniczy. 17.26: z tygodnia na tydzień 

(feljeton aktualny). 17.50: Wieści z P. W. K. 

1800: Słuchowisko dla dzieci19,00: „Czytan- 

ka aktualna. U podstaw wychowania narodo- 

wego“ prof. St. Pigonia. 19,20: Wolna try- 

buna. 19,40: Program na tydzień następny. 

19.55: Sygnał czasu. 20.05: Radjokronika. 

20.30: Koncert wieczorny. 22.00: Komunika- 
ty. 22.45: Muzyka taneczna. 

KINALFILMY 
„Dziewica Orleańska". 

„HELIOS*. 
Kronika historyczna. Niewątpliwie, wy- 

konana artystycznie. Wspaniała architektura 
(nadzwyczaj starannie wybrane objekty), 
piękne stroje, bogate wnętrza stylowe we 
wszystkiem widać drobiazgowe, benedyk- 
tyńskie opracowanie, ale... brak talentu. 

Oczywiście tu i ówdzie dostrzega się pe- 
wne przebłyski w niektórych sytuacjach w 
doborze wykonawców (niezłe typy) w szere- 
gu pięknych zdjęć, ale to wszystko mało, 
jak na dzieło tak „monumentalne”* w zało- 
żeniu. Wyrazem tego niebogactwa talentu 
jest choćby słabość epizodu z porwaniem 
dziewczyny przez hr. de Rais, a zwłaszcza 
scena przepowiedni czarownicy, niby groźna 
(w założeniu) a zupełnie wrażenia opozycyj- 
nie robiąca. We wszystkiem, w zachowaniu 
się olbrzymiej większości postaci strasznie 
dużo nader pospolitego aktorstwa, zgoła sza- 
blonowej pozy ete. A szkoda bo niektóre 
z nich, to jednak, niekiedy, świetne typy 
(skład sądu). 

Nie umieją jeszcze Francuzi wyzbyć się 
tej staroteatralnej maniery, niechby do Para- 
mountu poszli, skorzystaliby niewątpliwie 
dużo. 

A teraz do postaci, która omal że ratuje 
całość. Stawia film na nieprzeciętnym po- 
ziomie swoją dość skromną, niemal dziecin- 
ną osóbkę. Jest jakiś nieokreślony, a żywy 
wdzięk w tem dziewczęciu. Simonne Gene- 
vois promieniuje jakiemś prawdziwie mło- 
dzieńczym czarem duchowej czystości, nie- 
kłamanego zapału i — wysokiego natchnie- 
nia. To natchnienie jaśnieje nierzadko na jej 
obliczu, przebija w uderzającej szczerości 
niemal wszystkiego tego co czyni ona w tym 
filmie. Jej postać ożywia znaczną suchość 
kronikarską scenarjusza. 

Sceny zbiorowe — (marne) — nienad- 
zwyczajne. Zakończenie w pomyśle (pustka 
dokoła dymiącego stosu). Dobre, w wykona- 
niu — nieudałe. Ostatni seans zbyt szybko 

wyświetlany. (sk.) 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
— Kradzieże. Protas Antoninie Bazyljań- 

ska 9, w czasie jej nieobecności w mieszka- 
niu wybito szybę w oknie i skradziono pa- 
pierosów różnych gatunków na sumę 500 zł. 
oraz gotówką 22Q złotych. 

— Z lasu majątku Karolinka dokonano 
kradzieży drzewa. Dochodzeniem ustalono, 
że kradzieży tej dokonali mieszkańcy wsi 
Wierszuliszki gm. rzeszeńskiej Sienkiewicz 
Józef, Gawarski Franciszek, Czerniawski 
Michał i Waszkiewicz Piotr, od których 
drzewo odebrano i zwrócono poszkodowa- 
nemu. й 

— Skutki bójki. W dniu 25 b. m. przy ul. 
Strycharskiej na tle nieporozumień osobis- 
tych został uderzony kamieniem w głowę 
Filipowicz Franciszek, mieszkaniec m-ka 
m. Trok. Wskutek uderzenia pękła Filipowi- 

  

Z SĄDÓW 
Ponura zbrodnia w chacie wiejskiej. 

W nocy z 14 na 15 sierpnia r. ub. we wsi 
Mały Krasnik pow. prużańskiego zamordo- 
wano dwoma strzałami z rewolweru śpiącą 
w swoim mieszkaniu Barbarę Kuryłowiczową 

Poszlaki, jak złe pożycie z żoną, i inne 
wskazywały, iż do zbrodni musiał przyczy- 
nić się mąż zabitej Teodor Kuryłowicz, lecz 
ponieważ w tym czasie był on poza wsią, 
przeto wdrożono dochodzenie w kierunku 
ujęcia zabójcy bezpośredniego i wkrótce a- 
resztowano włościanina z tejże wsi Józefa 
Berdzika, który już raz usiłował Kuryłowi- 
czową zamordować. 

Indagowany Berdzik nie przyznał się 
do winy zabójstwa, złożył natomiast oświad- 
czenie rzucające światło na sprawę: 

Teodor Kuryłowicz żył nielegalnie z nie- 
jaką Eudoksję Waszkiewiczową i dążył do 
pozbycia się żony, zwłaszcza po fakcie kiedy 
ona przyłapała go i Eudoksję W. w stodole 
w niedwuznacznej sytuacji, wskutek czego 
między małżeństwem wynikła ostra sprzecz- 
ka, w czasie której Kuryłowicz pchnął wi- 
dłami żonę i zranił ją w rękę. 

Po pewnym czasie przy libacji Kuryło- 
wicz zwierzył się Berdzikowi, że koniecznie 
musi się pozbyć żony i prosił by on ją zabił. 
Obmyślił cały plan, polegający na tem, że 
Kuryłowicz miał wyjechać do Prużan i za- 
brać klucz od mieszkania, by Kuryłowiczo- 
wa nie mogła zamknąć drzwi. Berdzik zaś 
miał zakraść się w nocy i zamordować śpią- 
cą a celem zmylenia śladów, upozorować na- 
pad bandycki przez dokonanie rabunku. 

Szatański ten plan omawiany był w mie- 
szkaniu Kuryłowicza, który, gdy zbrakło 
wódki, zażądał od żony podania nowej, ta 
wręcz odmówiła, twierdząc że już jest pijany. 

Na tem tle wybuchła sprzeczka, w tra- 
kcie której pijany Berdzik rzucił się na Bar- 
barę i począł ją dusić, lecz krzyk wszczęty 
przez dzieci zmusił go do zaniechania za- 
miaru pozbawienia jej życia. 

Później, według dalszych zeznań Berdzi- 
ka, Kuryłowicz kilkakrotnie zwracał się do 
niego o dokonanie zabójstwa, lecz on nie 
chciał się zgodzić. 

Zebrane poszlaki w toku dalszego śledz- 
twa doprowadziły do przypisania zbrodni 
Teodorowi Tiechończykowi i w rezultacie 
w stan oskarżenia potawiono Kuryłowicza — 
za podżeganie do zbrodni, Berdzika — za 
usiłowanie zabójstwa i Tiechończyka — za 
dokonanie mordu. 

Sąd okręgowy w Grodnie uznał wszyst- 
kich podsądnych za winnych inkryminowa- 
nych im zbrodni i skazał Kuryłowicza na 5, 
Tiechończyka na 10 i Berdzika na 4 lata 
ciężkiego więzienia. 

Wszyscy oskarżeni odwołali się do wyż- 
szej instancji i wskutek tego sprawa ta roz- 
patrywana była na ostatniej sesji sądu ape- 
lacyjnego w Wilnie, odbytej pod przewod- 
nictwem p. Sędziego Stulgińskiego i przy 
udziale pp. sędziów Jundziłła i po raz pierw- 
szy zasiadającego w tym charakterze — K. 
Kontowtta. 

W imieniu oskarżonych wystąpili pp. ad- 
wokaci: Paschalski z Warszawy jako obroń- 
ca Tiechończyka, Neymann w obronie Ber- 
dzika i z urzędu adw. Grądzki jako obrońca 
Kuryłowicza. 

Po rozpatrzeniu tej sprawy sąd zatywier- 
dził wyrok sądu okręgowego w stosunki do 
Kuryłowicza i Berdzika, zaś Tiechończyka, 
wobec braku dostatecznych dowodów jego 
winy, uniewinnił. Ka-er. 
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czowi czaszka. Sprawcą tego czynu jest Ben- 
dyk Aleksander, Strycharska 2. Filipowicza 
Pogotowie Ratunkowe odwiozło w stanie cię- 
żkim do szpitala żydowskiego. ® 

— Targnęła się na życie. Halina Wajn- 
berg, Dąbrowskiego 3, wypiła esencji osto- 
wej. Pogotowie odwiozło ją do szpitala św. 
Jakóba w stanie niezagrażającym życiu. 
Przyczyna — nieporozumienie z mężem. 

— Wypadek samochodowy. Na ul. Mag- 
daleny została uszkodzona taksówka Nr. 66, 
prowadzona przez szofera Juchniewicza Jó- 
zefa przez zderzenie się z samochodem, pro- 
wadzonym przez szofera Michała Karpowi- 
cza. W taksówce został uszkodzony tylny 
prawy błotnik, lewe tylne koło. Juchniewicz 
ocenia straty na sumę 100 zł. Wypodków z 
ludźmi nie było. 

— Podrzutek. Aleksander Protasewicz, 
Aleja Róż 6, dostarczył podrzutka płci żeń- 
skiej w wieku około 3 tygodni, którego zna- 
lazł przy górze Bouffałowej przy boisku 
sportowem. Podrzutka umieszczono w przy- 
tułku Dzieciątka Jezus. 

— Usunięcie się budowli na ul. Jatkowej. 
Wczoraj w południe na ulicy Jatkowej za- 
walił się dom parterowy Nr. 15. Katastrofa 
spowodowana została rozbiciem ściany wew- 
nątrz znajdujących się od frontu sklepów. 
Nieżabezpieczony należycie sufit nie wy- 
trzymał ciężaru wiązania dachu i opadł po- 
ciągając za sobą cały dach i boczne ściany. 
Na szczęście wypadków z ludźmi nie było 
ponieważ robotnicy w czasie katastrofy mie- 

li przerwę obiadową. Komisja Techniczna po 
obejrzeniu domu orzekła usunięcie sąsied- 

nich sklepów którym grozi zasypanie. 

GOSIEK EDOARDO OBOP ETA 

LIST DO REDAKCJI. 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Niniejszem mam zaszczyt prosić Szanow- 

nego Pana Redaktora o zamieszczenie w 

swojem poczytnem piśmie następującego о$- 
wiadczenia: 2 й 

Jako prezes Konwentu Batoria na jstar- 

szej Korporacji akademickiej, powstałej na 
terenie Uniwersytetu Stefana Batorego stwier 
dzam, że wyżej wymieniona Korporacja, któ- 
rą mam zaszczyt reprezentować. niema nic 

wspólnego z pseudo Korporacją Batorią, któ- 

rej członkowie działali na terenie Warszawy, 
wyłudzając dzięki ofiarności obywateli zna- 
czne sumy, a która to sprawa znalazła Się 
obecnie przed sądem. Konwent Batoria, ist- 

niejący od lat ośmiu na terenie Uniwersy- 

tetu Wileńskiego, natychmiast po wykryciu 
powyższej sprawy, przesłał odpowiednie wy- 
jaśnienie dą Związku Polskich Korporacyj 

Akademickich oraz do Rektora Wyższej 
Szkoły Handlowej w Warszawie, której słu- 

chaczami byli członkowie rzekomej Batorji, 

stwierdzając, że Konwent Batoria niema nic 

wspólnego z oszustami wykorzystującemi 

nazwę „Batoria”. 

Łączę wyrazy szacunku 
Kazimierz Horeszko 

Prezes Konwentu Batoria, 
Prezes Wil. Koła Międzykorporacyjnego. 

0 USS P NES TIENTOS 
ZE ŠWIATA 

Najbogatsi ludzie w Niem- 
czech. 

W Niemczech, zwłaszcza w ich prasie de- 
mokratycznej, ujawnia się tendencja wyświe- 
tlenia i porównania możliwości płatniczo-po- 
datkowych, najbogatszych ludzi w kraju. 

Przed wojną istniała specjalna książka, 
służąca jako wykaz miljonowych fortun w 
Niemczech. Autor jej, dawny wyższy urzęd- 
nik w ministerjum spraw wewnętrznych, 
niejaki Rudolf Martin, zajął się, zgodnem ze 
zmienionemi warunkami przerobieniem tego 
wykazu. Konkluzje jego dążą do wykazania, 
że „odwieczny wróg magnatów niemieckich, 
Polska”, która, „zaanektowała* znaczną 
część najpiękniejszych i najbardziej docho- 
dowych majątków na Górnym Śląsku, znacz- 
nie zubożyła zastęp płatniczych podatko- 
wych w Niemczech. Pan Martin sam jednak 
przeczy dalszemi pozycjami swego wykazu, 
świadczącego, że liczba magnatów niemiec- 
kich nie jest pomimo to znacznie mniejszą, 
aniżeli była przed wojną. Prasa demokra- 
tyczna z ubolewaniem zaznacza natomiast, że 
największe majątki niemieckie skupiają się 
w dalszym ciągu w rękach dawnego domu 
panującego, kilku książąt i zastępu wielkich 
przemysłowców. 

Z wykazu pana Martina ujawnia się, że 
najbogatszym człowiekiem w Niemczech jest 
w dalszym ciągu eks-kajzer, którego mają- 
tek oceniony jest na 15 miljonów angielskich 
funtów szterlingów (około 600 miljonów zł.) 
a obszary należących do niego gruntów obej- 
mują 200.000 akrów. Wielkim majątkiem 
rozporządzają również pozostali członkowie 
domu Hohenzollernów, poza byłym następ- 
cą tronu jedynie, którego osobisty majątek 
nie jest wielki. Następnym zkolei po eks-ce- 
sarzu największym miljonerem niemieckim 
jest książe Thurn i Taxis, którego majątek 
sięga 560 milj. złotych. Trzecią jest pani 
Berta Krupp von Bohlen, której własność wy- 
nosząca obecnie 400 milj. zł. skurczyła się 
jednak w porównaniu z jej majątkiem przed- 
wojennym.  Współzawodnikiem p. Berty 
Kruppowej na połu miljonów jest magnat 
z zagłębia Ruhry, Franz Thyssen, którego 
fabryki stali przewyższają dochodowością 
fabryki żelaza Ottona Wolffa z Kolonji. 
Szóstym zkolei magnatem niemieckim jest 
książę Hohenlohe Oehringen, którego po- 
siadłości na Śląsku zawierają bogate pokła- 
dy węgla i cyny. Książę Maksymiljan zu 
Firstenberg, posiadacz olbrzymich posiad- 
lošci w Szwarcwaldzie i książę Henckel von 
Donnersmark, figurują jako siódmy i ósmy w 
tym wykazie. Autor wykazu ubolewa nad da- 
wną fortuną księcia Pless, którego znaczna 
część posiadłosci znajduje się obecnie w Pol- 
sce. Naogół widzimy jednak z wykazu, że 
możliwości podatkowe bogaczy niemieckich 
są wciąż jeszcze bardzo wielkie. 

Ceremonja błogosławienia 
samolotów. 

Madonna Loretańska obrana została na 
specjalną orędowniczkę włoskiej awjatyki, 
jakoże podług legendy „Santta Casa" (ogni- 
sko rodzinne Matki Boskiej w Nazaretach) 
przeniesione było w 13-stuleciu na skrzyd- 
łach aniołów z Ziemi Świętej na wybrzeże 
Dalmatyńskie, a ztąd do Lorento, pod Rea- 
canati, gdzie wystawiono na tym miejscu 
wspaniały kościół, który stał się jedną z naj- 
słynniejszych świątyń świata. 

Dnia 5 b. m., jak zazwyczaj w dniu świę- 
ta Narodzin Marji Panny, odbyła się tu ma- 
lownicza uroczystość poświęcenia samolotów 
z pobliskiego świątyni aerodromu. Mnóstwo 
samolotów przyleciało nad kościół i okrą- 
żywszy go, dokonywało śmiałych ewolucji w 
powietrzu, podczas kiedy Arcybiskup z Lore- 
to, w licznej asyście kleru, dokonał aktu bło- 
gosławieństwa z Piazzy przed kościołem. 

W ceremonji brało udział mnóstwo pątni- 
ków, którzy specjalnie w tym celu odbyli 
pielgrzymkę do słynącego z cudów, a obec- 
nie poświęconego awjatyce Loreto. 

Pierwsza na świecie wypoży- 
czalnia aeroplanów. 

Wobec rozwoju komunikacji lotniczej w 
Stanach Zjednoczonych, w Kansas City zor- 
ganizowane zostało pierwsze na świecie 
przedsiębiorstwo wynajmu aeroplanów na do- 
wolny czas. Nowa firma nosi nazwę Saun- 
ders Fly-it Yourself Co. Każdy, posiadający 
„prawo łotu*, będzie mógł wynająć aeroplan 
za opłatą 20 dolarów na godzinę, jeśli zaś 
sam nie może pilotować, będzie mógł wyna- 
jąć aeroplan wraz z pilotem za opłatą 30 do- 
larów na godzinę.



W sprawie tak zwanych zjawisk 

medjumicznych. 
(Pod adresem, odbywającego się w Wilnie Zjazdu Lekarzy i Przy- 

rodników polskich). 

Piszą do nas: Ścisła nauka odrzuca wszy- 

stko to. czego nie można eksperymentalnie 

zbadać i udowodnić. Słusznie. Ale ścisła na- 

uka nie wyklucza możliwości studjowania 

jakiejś nowej dziedziny, któraby na to za- 

sługiwała, ba, któraby aż się prosiła o to, 

by ludzie nauki zajęli się nią. 
Z temi tak zwanemi zjawiskami me- 

djumicznemi ma się tak sprawa, że intere- 

sują się niemi i badają je, zwłaszcza u nas 

laicy, ludzie, którzy nie mają do tego przy” 

gotowania, kwalifikacji, a tylko dużo dobrej 

woli. Czem to wytłumaczyć? Wszak takiemi 

dziedzinami wiedzy, jak chemja, fizyka, ma- 

tematyka i cały szereg innych, zajmują się 

wyłącznie uczeni. Tak, ale o ile chodzi o 

zjawiska medjumiczne, to wkraczamy tu w 

sferę zagadnień, któremi interesuje się 2у- 

wo każda inteligentna, myśląca jednostka, 

bo wszak od prawieków człowiek zastana- 

wiał się nad tem czy żyć będzie po śmierci. 

Starał się dociec jak będzie to życie poza- 

grobowe wyglądało. Asumptem do tych do- 

ciekań były zawsze: dla człowieka te prze- 

dziwne, tyle mówiące, a równocześnie tak 

niezrozumiałe marzenia senne, o których na- 

wet tak nieubłagany dotąd realista, jak dr. 

Freud, zmienił zdanie. To dyletanckie, a 

jakżesz często oszukańcze uprawianie stoli- 

ków wirujących, czyż też nie jest wyrazem tę- 

sknoty ludzkiej duszy do nawiązania łącz- 

ności z pozagrobowym światem? Znam ludzi 

najbardziej religijnych, zarówno jak i kom- 

pletnych ateistów, którzy po stracie kogoś 

drogiego, organizują seanse medjumiczne, 

czy jak się potocznie mówi spirytystyczne, 

bo żarci tęsknotą za utraconą istotą gotowi 

są wszystko zrobić i przyjąć, byłe tylko na- 
wiązać z nią jakikolwiek kontakt. Dlaczego 
u'nas w Polsce zjawiskami medjumicznemi 
interesują się wszyscy, tylko nie nasi przed- 
stawiciele oficjalnej nauki, nasi przyrodnicy, 
lekarze? Dlaczego z takiem lekceważeniem 

traktują oni te zjawiska, które zagranicą są 

przedmiotem najściślejszych badań, wybit- 
nych przedstawicieli oficjalnej nauki. 

Wszak tyle się już pisało o rewelacyj- 

nych badaniach wielkiego niemieckiego d-ra 

Schrenck Notzinga, a dzisiaj świat cały inte- 

resuje się tak żywo doświadczeniami angiel- 

skiego badacza Harre'go Price'a, z niemiec- 

kiem medjum Rudolfem Schneidrem. Doś- 
wiadczenia, przy których dr. Price zastoso- 
wał najdalej idącą konttrolę elektryczną me- 

djum i wszystkich uczestników seansu, dały 
pozytywne rezultaty, stwierdzono bowiem 
zjawiska telekinetyczne t. j. poruszanie się 
przedmiotów będących zdala od medjum, 
formowanie się teleplastycznych kreacji itp. 

U nas cała ta dziedzina leży odłogiem, boć 

przecież tych lub innych prac przedsiębra- 

nych przez ludzi dobrej woli, ale za mało 

kompetentnych, nie można brać poważnie 

pod uwagę. 
Szerokie warstwy polskiego społeczeń- 

stwa, interesujące się tak bardzo tem wszyst- 

kiem co się nazywa medjumizmem, chcia- 
łyby wiedzieć czy obecny, a obradujący w 
Wilnie Zjazd Przyrodników i Lekarzy, ma 
w swym programie wypowiedzenie się w 
sprawie wyżej poruszonej, a jeżeli nie, to 
czy nie mógłby jednak tą kwestjązająć się 
choćby w postaci jakiegoś referatu? 

Romuald Kawalec. 

  

KONSERWATORIUM MUZYCZNE w Wilnie u: Doninikaista 
к (z prawami) 

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH SOLOWYCH I ORKIESTROWYCH. 

KLASA ORGANOWA. ŚPIEW SOLOWY. WYKŁADY PRZEDMIOTÓW 

TEORETYCZNYCH. ZESPOŁY: kameralny, chóralny, orkiestrowy. 

PIERWSZORZĘDNE SIŁY NAUCZYCIELSKIE. OPŁATA KWARTALNA. 

SEKRETARJAT CZYNNY OD G. 4—7 W. 

Kim Miejskie 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

Od dn. 27 września do dn 
2 października 1929 r 
włącznie będzie wy- 

świetlany film: 

Kasa czynna od godz. 3 m. 30 

  

„Awantura Arabska 
Początek seansów od godz. 4-€j. 

KU RJ E: R 

Rozmaitošci 
Jakiemi byč powinny kobiety 

pracujące zawodowo? 

Niezwykle interesujące zdanie wypowiada 

na łamach londyńskiego „Daily Mail* znana 

działaczka angielska Victoria Trafford. Zda- 

niem jej, kobieta, poświęcająca się pracy za- 

wodowej, winna przedewszystkiem posiadać 

wyraźną indywidualność, gdyż ta zwraca па 
siebie uwagę, interesuje i przykuwa. 

Ta niedająca się wyrazić manifestacja 

poczucia własnego „ja”, jest najpewniejszą 

rękojmią uzyskania dobrej pozycji życiowej. 

Drugą nieodzowną cechą jest pewność siebie. 

przytomność umysłu i zdolność trafnej ob- 

serwacji. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, 

to kobieta, pracująca zawodowo, powinna 

zawsze dbać o to, aby dobrze wyglądała. 

Niemniej koniecznemi cechami są: pogodne 

usposobienie, dobry humor i dyskrecja. Każ- 

da kobieta, która wymienione cechy chara- 

kteru posiada, może — zdaniem lady Traf- 

ford — śmiało liczyć na osiągnięcie odpo- 

wiedniego stanowiska w swej pracy zawo- 

dowej. 

HONORARIUM AUTORSKIE PRZEWYŻSZA 

PENSJĘ PREZYDENTA. 

Były prezydent Stanów Zjednoczonych, 

Calvin Coolidge, który przed półrokiem opu- 

ścił Biały Dom, otrzymał w ciągu ostatnich 

miesięcy 100 tysięcy dolarów od wydawców 

jego pamiętników. Kwota ta przewyższa o 

jedną trzecią roczne pobory prezydenta, się- 

gające 75 tys. dolarów. Pani Coolidge rów- 
nież „dorabia część dochodów, będąc współ- 

pracowniczką kilku większych amerykań- 

skich miesięczników. 

NAWET DALAJ-LAMA MA TELEFON. 

Jedna z ostatnich zupełnie niedostępna 

dla europejczyków twierdz wschodu Lhassa, 
stołica Dalaj-Lamy, zaczęła ostatnio w dość 
szybkim stopniu ulegać europeizacji. Wi- 

docznym tego objawem jest wprowadzenie w 
Lhassie telefonów, przyczem przykład wy- 
szedł od Dalaj-Lamy, który pierwszy kazał 
sobie założyć telefon. Widocznie tak roz- 

powszechniony wśród kapłanów tybetańskich 
sposób porozumienia się na odległość 

przy pomocy telepatji, okazał się z jakichś 

powodów niewygodnym, skoro ustąpił miej- 
sca telefonowi. 

99 Komedja w10 akt. 
W rolach gł.: 

Mary Astor, William 
Boyd i Louis Aolheim. 

Następny program: „MIASTO CUDÓW". 

  

WE LSE EN SEK 

117.000 BEZDOMNYCH DZIEWCZĄT 

W CHICAGO. 

Jak mało uzasadnioną jest legenda 0 po- 
wszechnym dobrobycie w Stanach Zjedno- 
czonych, tego najlepszym dowodem służyć 
może fakt, że w samem tylko Chicago, wed- 
ług danych ogłoszonych przez tamtejsze sto- 
warzyszenie społeczne, 117.000 dziewcząt, 
pracujących zawodowo nie posiada własnych 
mieszkań i gnieździ się w najbardziej nieod- 
powiednich lokalach „kątem*, gdyż przecię- 
tny ich zarobek tygodniowy, nie przekra- 
czający 20 dołarów, nie pozwala im na wy- 
najęcie odpowiedniego mieszkania. Jest rze- 

    

czą oczywistą — twierdzą autorzy tej za- 
straszającej statystyki — że te stokilkanaście 
tysięcy młodych dziewcząt, pracujących cię- 
żko na swe utrzymanie, i nie posiadających 
własnego mieszkania, narażone jest na de- 
moralizację otoczenia, choroby i upadek, 
rzucający je w odmęt zbrodni. 

POPULARNY WYKŁAD TEORJI WZGL. 

Słynna teorja względności, czyli zależ- 
ności czasu od szybkości, znakomitego mate- 
matyka, profesora Einsteina, jest bardzo 
trudna do wytłumaczenia w popularnym wy- 
kładzie Nic też dziwnego, że sekretarz 030- 
bisty Einsteina, jest wprost zasypywany pro- 

Nr. 221 (1566) 

śbami o wytłumaczenie tej teorji przez róż- 
nego autoramentu, ciekawskich, ma więc z 
tem nielada kłopot. Pragnąc mu ułatwić za- 
danie, Einstein pewnego razu, w przystępie 
dobrego humoru, dał następujące wyjaśnie- 
nie swej teorji: „Gdy siedzisz obok ładnej 
dziewczyny przez dwie godziny, wydaje ci 
się żeś siedział przez minutę, lecz gdy posie- 
dzisz na gorącym piecu, w ciągu minuty, 
czas ten wyda ci się dwoma godzinami. To 
jest właśnie względność'. 

  

Popierajele przemysł krajowy 
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OGŁASZAJCIE SIĘ W „KURJERZE WILEŃSKIM:. 
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SPECJALNY KURS WZMOCNIENIA PAMIĘCI 
dla uczącej się młodzieży na ulgowych warunkach. 

Dzięki wykładanej przezemnie metodzie mnemoniki, trzykrotnie pre- 
mjowanej przez Akadamję Paryską, wszechstronnie wzmacnia się i udo- 
skonala pamięć oraz zostaje w najkrótssym ezasie opanowany odpowiedni 

Mnemonika jest najkrótszą drogą 
do osiągnięcia wszelkiej wiedzy. 

Prof. F. de Castillo. 

Buchalter- 
bilansista 

przyjmie 
lub godzinową. 

Zgłoszenia do „Kurjera 
Wileńskiego* 
chalter*. 

DOKTÓR 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 
syfilis i skórne. 

posadę stałą, 

pod „Bu- 
2452 

Największy tryumf kinematografji francuskiej! 

  

KINO - TEATR Dziś! Najpotężniejsze arcydzieło wszechświatow»j sławy! 

и m w [11 Wielka epopea filmowa. 

HELIOS W roli JOANNY D'ARC 
13 

natchniona Simonne Genevois. 

55 Reżys. Marco de Gastyne. 

Wileńska 38. 50.000 statystów, Koszt 25 miljonów franków. Areyczieło to pod protektor Rządu Francuskiego wyświetlane było 

w Wielkiej )perze Paryskiej Każdy powinien zobaczyć. Dla młodzieży dozwolone. Początek seansów 0 £ 4, 6, 8, 10.15. 

KINO-TEATR | Dziś! Wielki przebój NSE" 

„LMD 
Mickiewicza 22. 

KINO 

Piccadilly 
Wielka 42. Tel. 17-85. 

Kino Kolejowe 

0GNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

KINO 

LUX 
Mickiewicza 1! 

Polskie Kino 

WANDA 

filmowy w 10 aktach. Djablica z Trypolisu 
znakomita LIANA HAJD, ALFRED FRYLAND SDE wasz 

Nad program: » - Z lądy, 2kraje,1 serce, 1 dUSZa tyeesti Amerykańskiej w Winie 
Dziś! Wielki Tryumfalny Film Narodowy 

(Rok 1863). Potężna epopea płomiennej miłości i bohaterskiego poświęcenia. 

W rolach główn.: Zbyszko Sawan jako powstaniec Tadeusz Orda. Aleksand. 

» Zelwerowlcz jako margr. Wielopolski. Renata Renče jako Hel. Zawiszanka. 

Robert Valberg jako pulk. czerk, Jonas Turkow jako żyd-karczmarz i w. in. 

oraz cały zespół baletu opery warsz. Udział bierze 10.000 osób. Oszałamiające 

sceny batalist. w wyk. kilku pułków Wojsk P. Zażarte walki w Warszawie. Katowanie powstańców przez żołdaków ros. 

Dziś! Arcydzieło filmowe osnuta na tle powieści głośnej autorki polskięj GABRYELI ZAPOLSKIEJ 

RZ Dramat w 10 aktach. 
1 | W rolach gł.: Eliza La Porta, 

Werner Krauss i inni. 

Dziś przebojowy film, który oezaruje całe wilno! 

Początek o godz. 5-ej. W nie- 
dziele i święta o godz. 4-ej. 

66 (Gaucho) W roli glėwmej ulubienica publicznosei 

as 0 cu w wileńskiej Douglas Faibanks, w roli 

55 ` w 12 aktahh. góralki zakochanej w „Gauche* pełna 

niesłychanego wdzięku 1 ognistego temperamentu Lupa Weiez. Dla młodzieży dozwolone. Początek o godz. 4. 

” 

Dziś! Nieśmiertelna powieść 
GG ntany 

4 1 1 epokowy 

Stefana Żeromskiego PR į nokons 
53 ! w 12 aktach. 

materjał naukowy. 
Moje mnemiczne lekcje-korespondencje dla zamiejscowych w zupeł- 

ności zastępują ustne wykładanie. 
Informacje 5 -6 codz. 
Prospekty bezpłatnie. 

  

WILLA sprzedaje się w najpiękniejszej 
dzielnicy m, Wilna na Antokolu, 

niedaleko rzeki Wilji, w sosnowym lesie, przytem 
jeden hektar ziemi, część parku sosnowego, reszta 
piantacje, obok lasu miejskiego, miejscowość sucha, 
górzysta, bardzo nadająca się na sanatorjum. 

Bliższe szczegóły w Blurze Ogłoszeń 

S. JUTANA Niemiecka 4, tel. 222. 

Daniel FAJNSZTEJN, Wilno, Zawalna 15 Tel.12-73. 

Młody człowiek 
(chrześć.) z maturą, wła- 
dający biegle językiem 
niemieckim i piszący na 
maszynie poszukuje zaję- 
cia. Ewent. jako prakty- 
kant do banku lub biura 
handlowego. Łaskawe 

zgłoszenia pod „sumien- 
ny* do adm. „K. W.“ 

  

  

od uliey, 

Do odstąpienia w centrum miasta 

DUŻY LOKAL HANDLOWY 
w centrum miasta Wilna składający się z czterech 
dużych pokojów o pięciu oknach wystawewych 

przytem mieszkanie składające się 
ze czterech pokojów i kuchni. 
w Biurze Ogłoszeń S. Jutana Niemiecka 4. tel. 222. 

Bliższe Szczegóły   
  

  

Pożyczki 
niskoprocentowe 
załatwia szybko 

i dogodnie 
Dom H-K „ZACHĘTA* 

Mickiewicza 1, tel. 9-05   
Z” książeczkę wojsk., 

wydaną przes P.K.U, 
Wilejka na im. Aleksan- 
dra Sienko roczn. 1900, 

zam. we wsi Liadworcę, 

Energiczny 
handlowiec 

magazynier z długoletnią 
praktyką przyjmie posa- 
dę. Oferty do „Kurjera 
Wileńskiego* pod „Ma- 
gazynier“. 2453 

  

Fachowe ładowanie 
akumulatorów do radja 
1 samochodów. Wilno, 

Maszynistka- 
biuralistka 

poszukuje stałej lub cza- 
sowej pracy. 

Zgłoszenia do „Kurjera 
Wileńskiego" pod „Ma: 
szynistka“. 2455 

UL 
organizator, 
buchalter- 
bankowiec 
poszukuje posady. 

Može byč na wyjazd. 
Oferty do Admin. 
„Kurjera Wileńsk.* 

  

  

PIANINA 
do wynajęcia. Repe- 
racja i strojenie. й 
Mickiewicza 24 — 9. 
Estko. 2234 

WIDOKI WILNA 
przepiękna serja 33 
pocztówki po taniej 
cenie 3 zł. całość 
w polskim składzie 
apteczny m Władysława 
Trubiłły, Ludwisarska 

12 róg Tatarskiej. 
Tamże modne perfumy 
na wagę 48 zapachów. 

  

  

  

DOKTÓR 

D. Zeldowicz 
choroby weneryczne, sy- 
filis, narządów  mo6zo- 

wych, Elektroterap. 
(Diatermia) 

od 8—1, ой 5 — 8 wiecz 
  

Kobieta-Lskara 

Di. ZeliOWICZOWA 
kobiece, wsneryczne, Na- 
rządów moczow. od 12—2 

\ ой 4 — 6 
ul. Mickiewicza 24. 

W. Zdr. Nr 152. 

Wielka 21. 
04 9 — 1 1 8 —1 

(Telef. 921). 

DOKTOR MEDYCYNY 

A. GYMBLER 
CIHOROBY WENERY- 

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Sollux, 1808 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 — 2 15 — 7 

Or.Kenigsberg 
CHOROBY WENBRYC2- 
NE, SKÓRNE 1 analizy le- 
ae zde 9-13 

Mickiewicza 4 
tel. 1090. W. Z. P. 73. 

    

Akuszerka 

tj Breda 
przyjmuje od 9 rane 
do 7 w. ul. Mickie- 
wicza 80 m. 4. W. Zdr.   Nr. 3098.   ul. Wielka 30, tel.14-81 

w. SOMERSET MAUGHAM. (4) 

Zdala od cywilizacji. 
(Z cyklu „SAMOTNE DUSZE"). 

Przekład autoryzowany Janiny Sujkowskiej. 

Wiedział, jakim trybem powinna 

się odbywać praca na stacji, i przez 

kilka następnych dni obserwował 

podejrzliwie swego pomocnika. 

Wprędce doszedł do przekonania, 

że młody człowiek jest obowiązko- 

wy i kompetentny. Jedyną jego wa- 

dą było surowe odnoszenie się do 

Malajczyków. 
— Malajczycy są nieśmiali i wraż- 

liwi — rzekł do niego Warburton. — 

Przekona się pan, że najlepiej się 

z nimi wychodzi grzecznością, cier- 

pliwością i łagodnością. 

Cooper zaśmiałsię krótko i zgrzyt- 

liwie. 
— Urodziłem się na Barbadoes 

i byłem na wojnie w Afryce. Nie 

sądzę, żeby kto znał murzynów le- 

piej ode mnie. 
— Ja ich nie znam — odparł su- 

cho Warburton. — Ale nie mówimy 

o murzynach tylko o Malajczykach. 

— A czy to nie murzyni? 

— Jaki z pana ignorant — rzekł 

rezydent. 
I na tem się urwało. 
W pierwszą niedzielę po przy- 

jeżdzie Coopera zaprosił go znów 

na obiad. Uczynił to z wielkiemi 

ceremonjami i, chociaż widział się 

z nim poprzedniego dnia w biurze, 

a później o szóstej pili dżin i gorz- 

kie nalewki na werandzie fortu, to 
jednak posłał do jego bungalowu 

chłopca z uprzejmym bilecikiem. 

Cooper jakkolwiek z niechęcią, 

stawił się w wieczorowym ubraniu. 

Warburton, zadowolony, że jego 

życzeniu stało się zadość, zauwa- 

żył z pogardą, że ubranie młodego 

człowieka ma fatalny krój, a ko- 

szula wygląda tak, jakby była za 

obszerna. Ale rezydent był tego 
dnia w dobrym humorze. 

— A propos — rzekł podając mu 

rękę. — Mówiłem memu starszemu 

służącemu, żeby panu wyszukał ja- 

kiegoś chłopca. Poleca swego sio- 

strzeńca. Widziałem go. Robi wra- 

żenie rozgarniętego i ruchliwego 

chłopca. Może go pan chce zoba- 

czyć, dobrze? 
— Owszem. 
— Właśnie czeką, 
Warburton zawołał służącego i 

kazał mu przyprowadzić siostrzeń- 

ca. Za chwilę ukazał się wysoki, 

smukły młodzieniec lat dwudziestu, 

o wielkich czarnych oczach i ład- 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3, Telefon 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. 

mictwa przyjmuje od godz. 12—2 ppol. Ogłoszenia 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do doma lub przesyłką po 

katy — 1.00 zł. za wiersz redakcyjny, ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr. za wyraz. 

zamiejscowe — 25% drożej. Dla poszukujących Przy 30% zniżki. Za nnmer dowodowy 20 gr. 

Wydawca „łKurjer WHeński" S-ka z ogr. odp. 

cztewą 4 zł. Zagranicą 7 zł. 

Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne — 50% drożej, 

Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, га tekstem 10-cio lamowy. Administracį 

W rolach głównych Zbyszko Sawan, Marja Gorczyńska i Władysław Walter. 

nym profilu. Wyglądał czysto i schlud- 

nie i miał na sobie sarong, biały 

kaftan i fez ze śliwkowego aksami- 
tu bez chwastu. Imię mu było Abas. 

Warburton przyjrzał mu się z uzna- 

niem i zaczął z nim rozmawiać z 

wielką łagodnością płynną rodowi- 

tą malajszczyzną ile bowiem do 

białych odnosi się często sarka- 

stycznie, o tyle w stosunkach z Ma- 

lajczykami bywał pobłażliwy i uprzej- 

my. Grał rolę sułtana. Wiedział do- 

skonale, jak zachować własną god- 

ność, a jednocześnie nie wprawiać 
ich w zakłopotanie. 

— Podoba się panu? — zapytał, 

zwracając się do swego pomocnika. 

Owszem, chociaż pewnie ta- 

ki sam łajdak, jak oni wszyscy. 

Rezydent powiedział chłopcu, że 
jest przyjęty, i odprawił go łaska- 

wym gestem. 

— Ma pan szczęście, że trafił 

się panu taki dobry kandydat — 

rzekł. — Należy do bardzo dobrej 
rodziny, która przybyła z Malakki 

prawie przed stu laty. 
— Nie zależy mi na tem, czy. 

chłopak, który mi czyści buty i wy- 

pełnia moje rozkazy, ma w żyłach 

błękitną krew, czy też nie. Żądam 

od niego tylko tyle, żeby mnie słu- 
chał i gracko się zwijał. 

Warburton zaciął usta i nie od- 

powiedział. 
Zasiedli do obiadu. Jedzenie by- 

ło wspaniałe, a wina znakomite. 

Dzięki nim niebawem dwaj biali 

rozmawiali ze sobą nietylko nie 

Naczelny redaktor przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. 

przyjmują się od godz. 9—3 i 1—9 wiecz. 

CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem — 40 gr., 

przoBz2nina.     
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cierpko, ale nawet przyjacielsko. 
Warburton lubił sobie dogadzać, w 
niedzielę zaś miał zwyczaj jadać 

jeszcze lepiej niż w ciągu tygodnia. 
Zaczęło mu się zdawać, że oka- 

zał się względem Coopera niespra- 

wiedliwy. Naturalnie chłopak nie 
jest dżentelmanem, ale to nie jego 
wina i może przy bliższem pozna- 

niu okaże się znakomitym materja- 
łem. Może też jego wady są tylko 
wadami sposobu bycia. Jako urzęd- 
nik jest pracowity, sprawny, sumien- 
ny i obowiązkowy. 

Przy deserze Warburton poczuł, 
że w piersiach wzbiera mu fala 
przyjaznych uczuć względem całej 
ludzkości. 

— To pierwsza pańska niedziela 
tutaj. Uczcimy ją szklaneczką wy- 

borowego portweinu. Zostały mi 
tylko dwa tuziny butelek, które za- 
chowuję na specjalne okazje. 

Wydał chłopcu polecenie, i nie- 
bawem na stole ukazała się jedna 

z cennych butelek. Warburton przy- 
glądał się, jak ją otwierano. 

— Dostałem ten portwein od 
mego starego przyjaciela, Karola 
Hollingtona. Miał go przez czter- 
dzieści lat, a ja otrzymałem go przed 

wielu laty. Jego piwnica uchodziła 
za najlepszą w całej Anglii. 

— Czy to był handlarz win? 
— Niezupełnie — uśmiechnął się 

Warburton. — Mówiłem o lordzie 

Hollingtonie z Castle Reagh, jednym 

z najbogatszych panów Anglji. Mój 

„Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. Druk. „Znicz* Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-/0. 

Trocka 4, „Radjo“. 

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od godz. 6—7 wiecz. we wtorki i piątki. 
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    pod „Zdolny. 

stary, dawny przyjaciel. Byłem w 
Eton z jego bratem. 

Nadarzała się okazja, jakiej War- 
burton nigdy nie potrafił się oprzeć. 
Opowiedział przeto anegdotkę, któ- 
rej jedyny sens zdawał się polegać 
na tem, że znał lorda. Portwein był 
wspaniały, wypił jedną szklaneczkę, 
potem drugą. Stracił poczucie mia- 
ry. Od wielu miesięcy nie rozma- 
wiał z białym człowiekiem. Zaczął 
opowiadać to i owo, przedstawiając 
siebie samego w gronie wielkich. 
Słysząc go tak rozprawiającego, mo- 
głoby się zdawać, że niegdyś parę 

jego słów, szepniętych w ucho księż- 
nej lub wypowiedzianych niedbale 
przy obiedzie, wystarczało, aby u- 
padł gabinet lub uległ zmianie kie- 
runek polityki zagranicznej. Ożyły 
w nim czasy Ascot, Goodwood i 
Cowes. Jeszcze jedna szklaneczka. 
Co rok jeździł na wielkie przyjęcia 
do Yorkshire i Szkocji. 

$f— Miałem wtedy lokaja nazwis- 
kiem Foreman, najlepszego, jakiego 
wogóle miałem. Nigdyby się pan nie 
domyślił, dlaczego mi ten człowiek 

wypowiedział służbę. Wie pan, że 

w jadalniach dla służby pokojówki 
ilokaje zasiadają do stołu w po- 
rządku, odpowiadającym tytułom ich 

panów. Otóż on mi powiedział, że 

znudziło mu się jeździć do domów, 

w których występowałem jako jedy- 

ny gość bez tytułu, znaczyło to, że 

zawsze zasiadał na szarym końcu 

stołu i że półmiski dochodziły do 

niego, opróżnione z najlepszych ką- 

Rękopisów Redakcja nie zwraca. 
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sków. Opowiedziałem o tem star- 
szemu księciu Herefordowi. Ryczał 
ze śmiechu. 

— Na Boga — rzekł — gdybym 
był królem, mianowałbym cię wice- 
hrabią, żeby dać szanse twojemu 
lokajowi. 

— Weź go, książę, sam — od- 
parłem. — Nigdy w życiu nie mia- 
łem lepszego lokaja. 

Dobrze, Warburton — on mi 
na to — jeżeli jest dobry dła ciebie, 
to będzie dobry i dla mnie. Przy- 
ślij go zaraz. 

Przyszła kolej na Monte Carlo, 

gdzie Warburton, grając do spółki 

z wielkim księciem Fiedorem, roz- 

bił bank. A potem na Marienbad. 

W Marienbadzie Warburton grał w 
bakarata z Edwardem VII. 

— Naturalnie był wtedy jeszcze 

księciem Walji. Pamiętam, jak raz 

do mnie powiedział: 
— Słuchaj, Jerzy, jeżeli będziesz 

grał w ten sposób, to zgrasz się do 

nitki. 
Miał słuszność. Nie sądzę, żeby 

kiedy w życiu powiedział co roz- 

tropniejszego. Co to był za człowiek! 

Zawsze mówiłem, że nie było w 

Europie większego dyplomaty. Ale 

w owych czasach byłem młody i 

głupi i nie zastosowałem się do mą- 

drej rady. Gdyby nie to, pewnie 
byśmy się tutaj nie spotkali. 

(GS tk.) 

  

Dyrektor wydaw- 

Redaktor odpowiedzialny Józet Jurkiewicz. 

 


