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DEMOGRAFJA A NIEMCY. 
Każdy, kto zna charakter niemiec- 

ki, musiał spodziewać się, że katastro- 

fa wojenna i załamanie gospodarcze, 

przez które przejść musiała Rzesza, nie 

pognębią ducha i nie rzucą w rozpacz 

   

tego narodu. Beznadziejność i prostra- 

cja psychiczna nie mogą mieć władzy 

przez czas dłuższy nad plemieniem, 

którego cechą znamienną jest przesad- 

na ufność we własne siły i wiara w 

przyrodzoną wyższość germanizmu 

ej 
kultury. Naród blisko siedemdziesięcio 

  

nad każdą inną odmianą europej 

miljonowy, karny, pracowity, oszczę- 

dny, obdarzony zmysłem organizacyj- 

nym aż do przesady, aż do zmalenia 

naturalnego indywidualizmu jednost- 

ki na rzecz zbiorowości, o dużym za- 

    pasie sił organicznych i tężyzn) 

cznej. nie ułega wobec klęsk history- 

cznych. 

Istotnie, już w parę lat po Wer- 

salu, gdy zdano sobie sprawę. że w nie- 

szczęściu nawet naród żyje+ że pań- 

  

stwo jego pozostało suwerennem, jed- 

nolitem i najsilniejszem liczebnie w 

Europie Zachodniej, mimo wszystkie 

straty terytorjalne, jakie poniosło, — 

duch teutoński odżył. Defetyzm przej- 

Ustała ucieczka z są- 

które odpadły od 

ściowy zniknął. 

siednich terenów, 

Rzeszy, elementu niemieckiego. Usta- 

ła ucieczka kapitałów z państwa i za- 

brano się do odbudowy po ciężkiej po- 

rażce, pijąc z coraz większem ociąga- 

niem się kielich goryczy, który przy- 

padł w udziale zwyciężonęmu. 

  

Opór przeciwko podpisanemu tra- 

ktatowi wzrastał z roku na rok. Z ro- 

ku na rok wzrastały również wyniki 

pracy organicznej, prowadzonej dla 

zaleczenia ran wojennych.  Dewalu- 

ację marki potrafiono wygrać dla po- 

nownego zdobycia wielkich rynków i 

wzmocnienia przemysłu niemieckiego, 

który pracował taniej od swych współ- 

zawodników dzięki znikomej wartoś- 

ci niemieckiego pieniądza.  Potrafio- 

no za papierki bezwartościowe, za ma 

kulaturę ze znakami cyfr astronomicz- 

nych, budować wewnątrz kraju kole- 

je, bić kanały, stawiać gmachy użyte- 

ezności publicznej, rozszerzać i mo- 

dernizować technicznie porty i t.d. 

Potrafiono równocześnie zdobyć rzecz 

jeszcze wartościowszą od wszystkich” 

powyższych — zaufanie i kredyt wczo- 

rajszego przeciwnika, a istotnego i je- 

dynego zwycięzcy w wielkiej wojnie 

Stanów Zjednoczonych. 

Umiano początkowo utrzymać pe- 

wien umiar w narzekaniach i skar- 

gach na „krzywdę wersalską*. Musia- 

no się bowiem wykazać wobec kredy- 

tora zamorskiego solidnością w stosun- 

kach międzynarodowych. Odbudowa 

zaś powojennego życia Niemiec nie 

mogła iść bez amerykańskiego złota. 

Skądinąd kampanja rozegrana na 

Zachodzie, wobec mocarstw Entente'y, 

przez nieodżałowanej (dla Niemców) 

pamięci jest 

dzieiem mistrzostwa dyplomatyczne- 

ministra Stresemanna 

go pierwszej klasy. Człowiek ten mu- 

siał budować swe postępowanie i do- 

bierać argumenty dla wyjednywania 
ulg od Paryża i Londynu, a pieniędzy 

od Waschingtonu z materjałów, które 

miały się ku sobie jak woda i ogień, 

lub jak przeczenie wobec twierdzenia. 

Trzeba było stras świat zachodni 

  

bakcylem bolszewizmu, pleniącym się 

w podziemiach życia niemieckiego na 

podłożu rzekomo beznadziejności go- 

spodarczej i politycznych 

wanych* Niemiec. Równocześnie zaś 

wypadało grozić temu światu sojuszem 

z Rosją Sowiecką, jako chwytem brzy- 

twy tonącego. Strzeżono i — tranchons 

le mot—szantażowano nawet ten świat 

„ukrzyżo- 

wielokrotnie widmem wiełkiego soju- 

szu odwetowego białego Berlina z czer 

woną Moskwą. 

Ale echa tych skarg, zastraszań i 

wymuszeń nie powinny były docierać 

za Ocean. do Ameryki. W „Białym do- 

mu“ w Waschingtonie Niemcy musia- 

ły być zawsze widziane, jako najpo- 

prawniejszy dłużnik, najłojalniejszy 

kontrahent, najoszczędniejszy gospo- 

darz, dźwigający z zaciśniętemi zębami 

taczkę swego nieszczęścia. Istotnie, nie- 

lada to było zadanie, budowa polityki 

zagranicznej państwa z tak przeciwsta- 

wnych sobie elementów, używanych 

synchronicznie do gry. 

No i udało się. Perswazje, groźby 

i prośby zrobiły swoje: przyszło Lo- 

carno, przyszła przedterminowa ewa- 

kuacja Nadrenji. Obawiać się jednak 

należy, że te nadmierne powodzenia 

rozzuchwałiły ponad miarę zwycięz- 

ców walki dyplomatycznej. Nie zdą- 

żył jeszcze ostatni bataljon wojsk fran 

ceuskich przekroczyć granic Palatyna- 

tu, gdy rzucono przed światem dwa 

nowe postulaty z Berlina: zawieszenie 

reparacyj pieniężnych i rewizja grani- 

cy wschodniej. 

Czy nie za prędko? Czy nie w zbyt 

gwałtownem tempie? 

Nikt ze znających świat ducha ger- 

mańskiego nie łudził się zapewne co 

do jego uległości przed zobowiązaniem 

traktatu wersalskiego. Ale też może 

mało kto spodziewał się, że walkę o 

pozbycie się tych zobowiązań Niemey 

zechcą rozegrywać w tak niepowścią- 

gliwy, rzecby można: w tak niecierpli- 

wy sposób. Wygląda na to, że się im 

śpieszy х слет$ bardzo ważnem, że 

działają z lękiem, by jakiegoś terminu 

czy sprawy nie prześlepić, nie zaprze- 

paścić. I kto wie, czy nie mają racji. 

Istnieją pewne wskazówki, ważkie na- 

wet, że Niemey, czyniąc tak, mają — 

ze swego stanowiska — zupełną rację. 

Dla zrozumienia pośpiechu Nie- 

miec w ich próbach odegrywania się 

po klęsce 1918 r., wypadnie cofnąć się 

nieco do przeszłości. 

Oto w drugiej połowie XIX w., 

mniejwięcej pomiędzy 1848 a 1895 r. 

wyemigrowało z Niemiec przeszło 5 

miljonów ludzi za Ocean. Spodziewać 

się należy, że była to elita zdrowia, 

przedsiębiorczości, wytrzymałości. Do- 

piero rozwój wielkiego przemysłu nie- 

mieckiego w końcu ubiegłego stulecia 

potrafił pochłaniać całoroczny przy- 

rost ludności i powoli zahamował emi- 

grację, dając chleb w kraju dorasta ją- 

cym, a coraz liczniejszym pokoleniom 

młodzieży. Ale po upuście sił narodo- 

wych, spowodowanych tem wychodź- 

twem zmieniać się poczęła psychologja 

szerokich mas narodu. Instynkt jed- 

nostkowy począł górować nad instyn- 

ktem rasy. Obyczajowość rodziny nie- 

mieckiej uległa gruntownemu przeo- 

brażeniu. Ilość dzieci w rodzinie za- 

częła szybko spadać. Współczesna sto- 

pa urodzeń jest w Niemczech — osła- 

wionych doniedawna ze swej płodno- 

ści— oraz we Francji (tej bezdzietnej 

jałowej Francji) zupełnie równą i wy- 

nosi zaledwie 18 na tysiąc. Tylko, że 

drogę spadku urodzeń, na którą Fran- 

cja XIX wieku potrzebowała 70 lat — 

Niemcy XX wieku odbyły w jakieś 30 

lat. Pomimo widocznych wyników w 

walce ze śmiertelnością, jakiemi posz- 

czycić się mogą Niemcy, przyrost ich 

naturalny spada stale. 

Nie da się tego nałomiast powie- 

dzieć o nas. Pokolenie, jakie dziś wcho 

dzi w życie w Polsce, jest dwa razy li- 

czniejsze od pokolenia ich rodziców z 

przed lat 30-tu. Współcześnie liczba 

Francuzów w wieku 20—39 lat wyno- 

si 6 miljonów, Polaków w tym samym 

wieku — 5 milj. Razem 11 miljonów. 

Liczba zaś Niemców od 20 — 39 lat 

sięga, a nawet przekracza cokolwiek, 

10 miljonów. Dla wyrównania Niem- 

com trzeba więc dziś połączyć jeszcze 

wysiłki dwu dużych narodów Europy. 

Ale czas pracuje na niekorzyść tego 

stosunku. Ilość dzieci w rodzinach Nie- 

miec, wynosząca po 1870 r. ok. 6, spa- 

  

dła obecnie na niecałe 2. Już za 5 lat 

wystąpią widoczne oznaki obniżania 

się roczników dorastającej młodzieży 

niemieckiej. 

Podczas wielkiej wojny Niemcy 

żyły i zwyciężały dzięki płodności 

swych ojców. Roczniki młodzieży, mo- 

bilizowane w Niemczech w 1915 — 

1918 r. z jednej strony; a we Francji 

z drugiej stro- 

:5.9. 

Czyli Niemcy dorównywały niemal si- 

  i W. Brytanji łącznie 

  

ny, miały się do siebie, jak 5, 

łą liczebną swej młodzieży od 20 do 

30 lat tamtym dwom przeciwnikom 

razem wziętym. Fakt ten tłumaczy 

wiele niespodzianek wielkiej wojny z 

pierwszych lat jej przebiegu; gorzkich 

niespodzianek dla Entente'y. 

Ale świelna ta epoka minęła i — 

jak się zdaje — bezpowrotnie. Już za 

lat 10, czyli około r. 1942-go, roczniki 

mężczyzn Polaków od 20 do 39 lat 

  

równe będą liczebnie francuskim i an- 

gielskim tego wieku. Roczniki Wło- 

chów tej kategorji zrównają się z nie- 

mieckiemi Układ sił fizycznych jest 

dziś jeszcze pomyślny dla Niemiec. Ju- 

tro — już do nich nie należy. Za lat 

kilka ujawni się i ujawniać będzie 

potem z coraz większą wyrazistością 

przewaga liczebna obozu przeciwnego 

dzięki wielkiej sile potencjalnej na- 

rodów polskiego i włoskiego, tkwiącej 

w młodzieży obu tych krajów. 

Stąd, niepowściągliwość, stąd go- 

rączka niemal w Niemczech, z jaką 

usiłują one wykołatać teraz jeszcze, 

nim gwiazda ich siły zblednie, ustęp- 

stwa polityczne dla siebie. 

A, 6 

  

  

NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA—INHALATORJUM 
Zakład zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia lecznicze, 
pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów U. S. B. 

Zakład stosowania słońca, powietrza i ruchu 
odpowiada wymaganiom współczesnej nauki i techniki. — — 

KĄPIELE KASKADOWE — JEDYNE W POLSCE. 
PLAŻA WZOROWO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE. JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

ZDROWO, PRZESTRONWNIE, ZACISZNIE I TANIO! 
Sezon trwa od 15-go maja do 30-go września. 

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. 
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DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁÓŻONE NAD NIEMNEM 

prowadzone przez Departament Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 
na zasadach zdrojowisk państwowych. 

KĄPIELE SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

Wizyta Marszałka Piśsudskiego 
w Wilnie. 

Pan Marszałek Piłsudski przybył 15 b. m. w godzinach popołudnio- 

wych do Wilna i po krótkim pobycie w Pałacu Reprezentacyjnym od- 

wiedził najbliższą swą rodzinę, poczem odjechał niebawem zpowrotem 

do Pikieliszek. 
  

" Spłonął jeden z najstarszych kościołów 
katolickich w Bułgarji. 

SOFJA, 15.VII. (Pat). Wczoraj wieczorem 
wybuchł w kościele katolickim św. Ludwika 
w Plovdiv gwałtowny pożar. W kościele 
tym, jednym z najstarszych kościołów ka- 

tolickich w Bułgarji, znajduje się grobowice 
księżny Marji Ludwiki, matki króla Borysa. 

Sarkofag ocalał, natomiast cały kościół padł 
pastwą płomieni. 

  

Niemcy przed bankructwem. 
Fiasco wystąpienia Hoovera — Rozpaczliwe zarządzenia 

Banku Rzeszy — Decyzje zależą od Paryża. 
Drakońskie zarządzenia Banku Rzeszy. 
Podwyższenie stopy dyskontowej i lombardowej. 

Zmiana nastrojów ameryk. 
wobec Niemiec. 

NOWY YORR 15.7. Pat. — We- 
dług informacyj, otrzymanych przez 
koresporńidenta. PAT z miarodajnych 
źródeł, druga fala trudności niemiec- 
kich zredukowała do minimum entu- 
zjazm powstały naskutek czerwcowej 
propozycji Hoovera. Zmienił się rów- 
nież w sposób zdecydowany stosunek 
tutejszej finansjery do Niemiec. Pod- 
czas gdy pierwotnie tylko najwyższe 
czynniki finansowe rozumiały słusz- 
ność mocnego stanowiska Francji, 
szersze zaś warstwy finansowe zarzu- 
cały Fracji egoizm i upór, to obecnie 
100 proc. zarzutów kieruje się prze- 
ciwko Niemcom oraz samym sobie za 
zbytnie zaufanie do Niemiec. Koniecz- 
ność uzyskania od Niemiec gwarancyj 
politycznych znajduje coraz większe 
zrozumienie. Wczoraj na giełdzie za- 
znaczył się dalszy spadek papierów 

niemieckich. 

Spadek walorów niemieckich 
nie odbija się na polskich. 

NOWY YORK, 15-VII. (Pat). Dal- 
szy spadek papierów niemieckich 
oraz papierów innych krajów zwią- 
zanych z Niemcami, jaki zaznaczył 
się wczoraj na giełdzie, nie pocią- 
gnął za sobą żadnych poważnych 
skutków dla papierów polskich. Przy 
ogólnym spadku zaznacza się do- 
bitnie daleko mocniejsza pozycja 
papierów polskich w stosunku do 
papierów niemieckich i papierów 
krajów związanych z Niemcami. 
Nawet komunikat giełdy podkreśla 
fakt, że finanse polskie nie ucierpia- 
ły z powodu krachu niemieckiego. 

Marka niemiecka nie notuje 
się na giełdach. 

BERN 15.7. Pat. — Giełdy w Genewie i 

Bazylei nie notują zupełnie marki niemiec- 

kiej. Giełda zurychska podaje kurs marki 

bez zobowiązania. Na tej giełdzie marka nie 

miecka w poszukiwaniu — 100 franków, w 

zaofiarowaniu — 120 franków. Jak stwier- 

dza agencja Havasa, różnica ta jest bez pre- 

cedensów. 

   

  

BERLIN, 15-VII. (Pat. Bank Rze- 
szy podwyższył z dniem dzisiej- 
szym stopę dyskontową z 7 proc. na 
10 proc., stopę zaś lombardową z 8 
na 15 proc. W związku z tem biuro 
Wolffa komunikuje, że z dniem tym 
pokrycie Banku Rzeszy w złocie i 
dewizach obniżyło się poniżej 40/o. 
Odnośne upoważnienie uzyskane z0- 

stało od rady generalnej Banku Rze- 
szy Bank Rzeszy nie uważa za sto- 
sowne oczekiwać z podwyższeniem 
stopy dyskontowej do chwili, kiedy 
warunki, wyrażone w art. 29 usta- 
wy bankowej, będą spełnione, lecz 
w przewidywaniu tych zobowiązań, 
podnosi już dzisiaj stopę dyskonto- 
wą z mocą od dn. 16 lipca r. b. 

Plan nowej emisji bankpotów nieaktualny. 
BERLIN 15.7. Pat. — Prezydent 

Hindenburg powrócił w dniu 15 bm. 
rano do Berlina i przyjął przed połu- 
dniem na audjencji kanclerza Bruenin 
ga. T. zw. komitet gospodarczy w ło- 
nie gabinetu Rzeszy obraduje od po- 
łudnia bez przerwy. W kołach politycz 
nych przypuszczają, że plan nowej e- 
misji banknotów rentowych .nie jest 
już obecnie aktualny — oczekiwane 
jest natomiast obniżenie statutowego 
pokrycia obiegu marki o 6 i pół wzglę- 

dnie o 10 proc. to jest z 40 na 33 i pół 
względnie 30 i pół. W ten sposób ma 
być uzyskane zwiększenie środków 
płatniczych z uwagi na spodziewany 
w czwartek run na banki niemieckie. 

Zapotrzebowanie chwilowo ocenia 
ją na 600 milj. mk. Kwestja ta zwią- 
zana jest ze zwiększeniem stopy dys- 
kontowej. Pozatem oczekują tu prze- 
pisów, regulujących wypłaty bankowe 
a wreszcie reglamentacji obrotów de- 
wizowych. 

Hitierowiec dr. Schacht na widowni. 
BERLIN, 15-VII. (Pat). Dzienniki 

przytaczają pogłoski, krążące w ko- 
łach lewicowych, że rząd Rzeszy 
stara się pozyskać byłego prezy- 
denta Rzeszy dr. Schachta na sta 
nowisko komisarza walutowego. Ko- 
ła ciężkiego przemysłu popierają tę 
kandydaturę. 

‚ Inne pogłoski mówią © ponow- 
nem objęciu stanowiska przezyden- 
ta Banku Rzeszy przez dr. Schachta. 
Dr. Luther miałby wtedy objąć mi- 
nisterstwo gospodarki Rzeszy. Wg- 

doniesień prasy dr. Schacht miał 
brać udział w ostatnich naradach 
gabinetowych. 

BERLIN. 15.VII. (Pat). W spra- 
wie uporczywych pogłosek o ewen- 

tualnem objęciu stanowiska prezy- 

dentaBanku Rzeszy przez dr.Schach- 

ta, względnie mianowaniu go komi- 

sarzem bankowym, oświadczają ze 

strony kół (urzędowych, że wiado- 

mości te są przedwczesne. 

Spekulanci czy złoczyńcy? 
HAMBURG, 15.VII. (Pat). Policja donosi, 

że na murach domów ukazują się kartki a- 
nonimowe, wskazujące na niebezpieczeństwo 
inflacji oraz nawołujące do odbierania 057- 
czędności z banków i kas oszczędnościowych 

Pozatem ulotki tej samej treści rozrzucane 
są przed urzędami pracy w Hamburgu. Wła 
dze nie zdążyły dotychczas wykryć osobat- 
ków, siejących w ten sposób panikę. 

Drugi bank wiedeński chwieje się. 
WIEDEŃ, 15.VII. (Pat). Rząd austrjacki 

zamierza wnieść w dn. 45 b.'m. w parla- 
mencie przedłożenie w sprawie przyznania 
Merkur Bankowi trzymiesięcznego morator- 
jum. Po uchwaleniu tej ustawy będą biura 
Merkur Banku natychmiast otwarte. Nastą- 

    

pi to prawdopodobnie w piątek lub sobotę. 
Austrjacki Bank Narodowy udzielił Merku: 
Bankowi tymczasowej pożyczki 8 miljonów 
szylingów, celem uskutecznienia naglących 
wypłat. 

PES 

WIADOMOSCI z KOWNA 
Mowa Prezydeńta Smetony 

RYGA (tel. wł.) 15.7. — Prezydent 
Litwy, p. Smetona w przemówieniu о- 
kolicznościowem oświadczył, że włoś- 
ciaństwo jest podstawą państwa litew- 
skiego i źródłem całej inteligencji li- 
tewskiej. Litwa — zdaniem mówcy —- 
powinna odegrać decydującą rolę w 
losach wschodniej Europy. Przewrót 
grudniowy z 1926 r. dał państwu spo- 
kój i zapewnił rządowi możność pro- 
dukcyjnej i planowej pracy. Sejm bę- 
dzie powołany do życia wtedy, gdy 
przygotowawcza działalność rządu w 
zakresie ustawodawstwa zostanie za- 
kończona. Być może, że stanie się to 
wkrótce. 

PROCESY 

W najbliższej pr 
w Kownie szereg 
in. b. 

  

KOWIEŃSKIE. 

złości rozpocznie się 
ych procesów, m. 

dyktatora Woldemarasa z oskarżenia 
o wydatkowanie pieniędzy państwowych, b. 
ministra skarbu  Petrulisa, b. Prezydenta 
Stulginskasa wreszcie w sądzie wojskowym 
będzie rozpatrywana sprawa Woldemaraso- 
wców arżonych, a wśród nich p. 
Woldemaras) i t. p. 

) Zgon zasłużonej siostry 
Benedyktynki. 

DYNEBURG 15.7. Pat. — Zmarła 
tutaj szeroko znana i ceniona nauczy- 
cielka i misjonarka katolicka ś.p. Ana- 
stazja księżna Gruzińska z Zakonu Be 
nedyktynek. Zmarła cieszyła się wiel- 
kiem uznaniem wśród społeczeństwa 
polskiego, jak również, w w 
sterach duchowieństwa katolickiego w 
całej Europie. Zmarła ś. p. ksi 

a władała biegle 9 języ 
europejskiemi. Była ona ostatnio na- 
uczycielką łaciny w polskiem gimnaz- 
jum w Dyneburgu. 

w = 

Zgon prof. Dobrzyckiego. 
POZN 15.7. Pat— W dniu 15 lipca 

zmarł po dłuższej chorobie były rektor uni 
wersytetu poznańskiego, profesor zwyczajny 
historji literatury uniwersytetu poznańskie- 
go dr. Stanisław Dobrz, był w 
roku 1901 profesorem ję i literatur 
słowiańskich na uniwersytecie w Fryburgu w 
Szwajcarji. f 

    

   

  

   

     

        

Węgierski lot transatlantycki 
HARBOUR GRACE 15.7. Pat. — Lotni- 

cy węgierscy Magyar i Enders odłecieli stąd 
w kierunku Budapesztu, rozpoczynając przez 
to lot ponad Atlantykiem z Ameryki Półno- 
cnej do Budapesztu. 

Bilans Banku Polskiego. 
WARSZAWA 15. 7. Pat. — Bilans 

Banku Polskiego za pierwszą dekadę 
lipca r. b. wykazuje zapas złota 
67.795 tys. zł., t. j. o 44 tysiące więcej 

niż w poprzedniej dekadzie. Pieniądze 
i należności zagraniczne, zaliczone do 
pokrycia, zmniejszyły się o 25.213 tys. 
zł. do 205.275 tys. zł., natomiast nie- 
zaliczone do pokrycia wzrosły o 814 
tys. do 119.951 tys. zł. Portfel wekslo- 
wy wykazuje zwiększenie o 16.935 tys. 
zł. i wynosi 570.863 tys. zł. Pożyczki 
zastawowe zmniejszyły się o 4.343 tys. 
do 78.950 tys. zł. Inne aktywa zmniej- 
szyły się o 3005 tys. zł. i wynoszą 
139.883 tys. zł. W pasywach pozycja 
natychmiast płatnych zobowiązań 
wzrosła o 23.702 tys. zł. do 293.656 
tys. zł. Obieg biletów bankowych 
zmniej, się o 42.644 tys. do 1.187.400 
tys. zł. Stosunek procentowy pokrycia 
obiegu biletów i natychmiast płatnych 
zobowiązań, Banku wyłącznie złotem 
wynosi 38,34 proc. pokrycie kruszco- 
wo-walutowe — 52,20 proc., wreszcie 
pokrycie złotem samego tylko obiegu 

   

    

   

    

- biletów bankowych wynosi 47,88 proc. 
PET EET EIKA TAN T 

Giełda warszawska z dn. 15.VII. b.r. 
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Sowieckie prawa o pracy. 
Berlin, w lipcu 1931. 

W tych dniach zwrócił się do mnie 
były pracownik sowieckiego przedsta- 
wicielstwa handlowego w Berlinie 
(Torgpredstwo), prosząc o poradę 
prawniczą. „Procesuję się z przedsta- 
wicielstwem  handlowem“, oznajmił 

mi. „Rości Pan pretensję o trzechmie- 
sięczną odprawę? zapytałem go. Wy- 
raził swoje zdziwienie: „Skąd Pan 
wie?* — Zdziwienie jego było nie na 
miejscu. Berliński Sąd Pracy jest 0- 
statnio tak dalece zarzucony procesa- 
mi o 3-miesięczną odprawę byłych 
pracowników sowieckich, że nietrud- 

no było się domyśleć, o eo się będzie 
procesował 1  przedstawicielstwem 
handlowem b. pracownik sowiecki. 

Zwykła treść owych niezliczonych 
spraw t. zw. niewozwraszczenców 
sprowadza się do jednej rzeczy: pra- 
cownik, skierowany do Rosji, -rezyg- 
nuje z wyjazdu; wynikiem tego jest to, 
że przedstawicielstwo handlowe wy- 
mawia mu posadę bez odszkodowania, 
natomiast on rości pretensje o 3-mie- 
sięczną odprawę według ustaw nie- 
mieckich. Zgodnie z $ 66 niemieckie- 
go kodeksu handlowego może być wy- 
mówiona posada pracownikowi han- 
dlowo-przemysłowemu  jesdynie pod 
koniec czwartego kwartału z odszko- 
dowaniem conajmniej 6-ciotygodnio- 
wem. Jednakże $ 70 tegoż kodeksu 
przewiduje również niezwłoczne wy- 
mówienie, jeśli istnieje dość kor 
przyczyna. 

Nasuwało się mimowoli pytanie, 
czy odmowa wyjazdu do Rosji jest po- 
ważną przyczyną, pozwalającą na wy- 
mówienie posady w myśl $ 70 nie- 
mieckiego kodeksu handlowego? Uta- 
lentowany radca prawny przedstawi- 
cielstwa handlowego, młody Żyd z 
Litwy, który ukończył uniwersytet w 
Łipsku twierdził, że jest tak istotnie, 
„powoływał się na konieczność dyscyp- 
łinv. bezwzględnego ulegania rozka- 
zom władzy i absolutnego posłuszeń- 
stwa podwładnych — argumenty nie 
bardzo odpowiadające adwokatowi    „jedynej ojczyzny  proletarjackie 
Warto zaznaczyć, że gdy miał 
wydelegowany do Rosji, to ten sam 

zwolennik „absolutnego  posłuszeń- 
stwa podwładnych* wolał pozostać w 

„burżuazyjnych Niemczech. 
Strona przeciwna wysuwała szereg 

argumentów o charakterze  politycz- 
nym: czy można wymagać od pra- 
cownika, by jechał do kraju, gdzie 
mocno daje się odczuwać brak przed: 
miotów żywnościowych, gdzie są kosz- 
marne warunki mieszkaniowe i gdzie 
nadomiar wszystkiego może być każ- 
dy obywateł rozstrzelany przez GPU 
bez sądu i śledztwa? 

Nie można również twierdzić, iż 

'owe argumenty są powierzchowne i 
że można na nie tak łatwo machnąć 
ręką. Ale czy prawdą jest, że w Rosji 
sprawa tak właśnie wygląda? —Prze- 
sież w „Berliner Tageblatt* jakiś ko- 
"respondent, a nadto jeszcze socjal-de- 
mokrata, donosi, że niema w Rosji 
głodu, że wszystko to jest kłamst- 
wem, że w byłe jakiej jadłodajni po- 
zoštujų resztki z obiadu w znacznej 

! д chleb jest nawet w nadmia- 
‚ jaki więc sposób ma niemiec- 

ki iu Skytadzić prawdziwość argu- 
meńtów obrońców  wydalonych pra- 
cowników sowieckich, że w Rosji pa- 
nuje głód, nędza nieskończona i roz- 
strzeliwania bez sądu i śledztwa? — 
Oficjalnie przecież sąd o tem nie nie 
wie. A więc może wierzyć, lub nie wie- 

„rzyć. 
W rezultacie — decyzje zapadały 

+w zależności od składu sądu. Wiele 

ociekawych wypadków miało * miejsce 

przed sądem pracy. Tak, naprz. pe- 

wien pracownik przedstawicielstwa” 

handłowego, zamierzając jechać do 

Rosji, wsiadł do wagonu na dworcu 

berlińskim. Towarzyszyli mu współ- 

pracownicy z kwiatami, zleceniami i 

          

pozdrowieniami. Wszystko jak przy- 
stoi. Po drodze nasz pracownik roz- 
myślił się: urodził się w Berlinie, nig- 
dy z Berlina nie wyjeżdżał, był sobie 
skromnym buchalterem i nagle — pro- 
szę, do Moskwy! — Szanowny buchal- 
ter stchórzył i na ostatnim dworcu 
berlińskim, chwycił szybko swe ma- 
natki i wyskoczył... Prawie jak boha- 
ter znanej komedji Gogola... Sąd, o ile 
sobie przypominam, uwzględnił rosz- 
czenie o trzechmiesięczną odprawę. 

Wychodził bowiem z tego założe- 
nia, że nie wolno SenetalizoWAć. że 
trzeba uwzględnić indywidualne wy- 
padki i że odmowa wyjazdu ze strony 
stałego mieszkańca Berlina nie jest do- 
stateczną podstawą do niezwłocznego 
wymówienia mu posady. 

Jednakże kres wszystkim sporom 
o to, czy jest odmowa wyjazdu powo- 
dem dostatecznym do wymówienia po- 
sady bez odszkodowania, położył Sąd 
Najwyższy Rzeszy, uznając, że wzaje- 
mne stosunki przedstawicielstwa han- 

dlowego z jego pracownikami regulują 
nie niemieckie lecz sowieckie prawa. 
Jakby tam nie było, decyzja ta jest na- 
der cenną pod tym względem, że sda 
możność samym robotnikom i pracow- 
nikom przekonać się jak ;.sprzyjają- 
ce* dla pracujących są prawa „jedy- 
nej ojczyzny proletarcjackiej''. 

Przedsmak tego już odczuliśmy 
podczas jednego procesu który toczył 
się w tych dniach przed berlińskim 
sądem pracy. Zwolniony pracownik 
przedstawicielstwa handlowego nie 
marzył już o otrzymaniu trzechmiesię- 
cznej odprawy, prosił jedynie, by mu 
zapłacono za czas pracy. Jednakże na- 
wet i na to się nie zgodził nowy radca 
prawny  „torgpredstwa“, powołując 
się na to, że według praw sowieckich 
nie należy płacić pracownikowi w 
wypadku wymówienia mu posady na- 
wet i za ten czas, w któórym pracował 
aż do wymówienia mu posady! 

Należy oddać sprawiedliwość bur- 
żuazyjnemu berlińskiemu sądowi pra- 
cy, że wyraził wątpliwość. czy takie 
prawo może wogóle istnieć, Gdy zaś 
szanowny radca prawny wyraził go- 
towość złożenia, naukowej ekspertyzy 
czerwonego profesora uniwersytetu 
moskiewiskiego, potwierdzającej jego 
wywody, sąd wolał zwrócić się do nie- 
mieckiego znawcy prawa sowieckiego 
po informacje. 

W każdym bądź razie, jeśli takie 
prawo w „jedynej ojczyźnie prołetar- 
jackiej* rzeczywiście, istnieje, mogą 
nasi pracodawcy pozazdrościć owego 
pracodawstwa. Owe cenne oświadcze: 
nie sowieckiego radcy prawnego daje 
nam pożyteczne wskazówki do prak- 
tycznego zaznajomienia się z prawnym 
stanem robotników i pracowników 
w „państwie pracujących. 

  

    

Dr. Grzegorz Wirszubski. 

WODR REKE KATO ai 

Początek szachowych mistrzostw 
świata w Pradze. 

(Korespondencja własna). 

Gra w szachy należy do najszlachetniej 
szych gier. To też nie dziwnego, że cały 
świat szachowy zwraca swą uwagę w kie: 
runku Pragi, gdzie w tych dniach zagajona 
została międzynarodow. Olimpjada szachowe» 
Nietylko świat szachowy z napięciem śle- 
dzi przebieg zawodów praskich, ale również 
z zainteresowaniem czekają wyników zasię- 
py szerokiej publiczności, boć jest to wal 
narodów, walka bezkrwawa, walka mózgów, 
która zainteresować musi każdego. Wystar- 
czy tylko kilka chwił spędzić w sali, gdzie 
odbywa się wielki turniej szachowy, by mo- 
żna było zachwycić się głęboko obmyśla- 
nemi posunięciami figur na szachownicy. 

Międzynarodowa Olimpjada szachowa w 
Pradze jest jednem z największych tego ro- 
dzaju przedsięwzięć w ostatnim czasie. Ca- 
ły Świat dwóch generacyj szachowych ze- 
szedł się w stolicy Czechosłowacji, aby tu 
zmierzyć swe siły, swe zdolności myślowe. 

Wielka sala pałacu „Nowaków* w sa- 
mem centrum Pragi zamieniona została na 
arenę, na której rozpętała się wielka walka 
przedstawicieli 19 państw. Dziesiątki stoli- 
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ków ozdobiono flagami poszczególnych na- 
rodów, pomiędzy któremi powiewa dumn'e 
flaga polska, pod którą szachiści polscy zwy- 
ciężyli na Olimpjadzie zeszłorocznej w Ham. 
burgu. Miejsca, gdzie dawniej mieściły się 
łoże dla publiczności zajęte zostały przez 
mistrzów szachu a sala, na której jeszcze 
przed niedawnym czasem tańczyła młodzież 
przepełniona jest publicznością, która z na- 
pięciem śledzi, każde posunięcie na sza- 
chownicy. Ośrodkiem zainteresowania jest 
oczywiście znany król szachowy, mistrz 
Świata dr. Al. Aljechin. Walczy on pod fla- 

gą Francj siadłszy w pierwszym dniu do 
szachow: , rozpoczął walkę z Griinfeldem 
przedstawicielem Austji. Publiczność otoczy: 
wszy gęsto walczących, w milczeniu śledzi- 
ła grę, zakończoną zwycięstwem Rosjanina, 
występującego tu w imieniu Francji. Zwycię- 

stwo króla szachowego w pierwszym dniu 
nie było dla nikogo niespodzianką; niespc- 
dziankąby było, gdyby Aljechin poniósł klę- 
skę. 

Wielkie zainteresowanie wzbudzają tu 
również przedstawiciele Polski: Rubinsteia, 
dr. Tartakower, Frydman i Makarczyk, jako 
zwycięzcy ostatniej Olimpjady w Hamburgu. 
Dalej cieszą się niemałem zainteresowa- 
niem szachmistrz jugosłowiański prof. Wid- 
mar, Czechosłowak Flohr, wreszcie Hindus 
Sultan Chan, walczący pod flagą angielską 
CZ: 
Rosjanin Bogoljubow, reprezentujący 

Niemcy nie był w pierwszym dniu zajęty. 
Jego masywną postać można było wszędzie 
zobaczyć. Przechadzając się po sali, od cza- 
su do czasu rzucił wzrokiem na szachowni- 

żartując zarazem z, grającymi mistrzami. 
śród publiczności ma wiele znajonych, z 

którymi wita się serdecznie. Dopiero po po 
łudniu zasiadł do stołu aby walczyć z swym 
przeciwnikiem Szwajcarem Jonerem. 

        

   

   

  

Turniej pań rozpoczął się dopiero 12 li- 
pca. Z pomiędzy pięciu szachistek wszyscy 
szukają Wiery  Menszikowej, championki 
światła, która zdobyła dla Czechosłowa 
pierwsze miejsce w współzawodnictwie pań. 
Zresztą nietrudno ją znaleźć. Można ją na 
tychmiast poznać według fotografji, zamie- 
szczońej we wszystkich pismach. Różnica 
jest jedynie ta, że Wiera Menszikowa wyglą- 
da o wiele młodsza, aniżeli kazałyby przy- 
puszczać jej fotografje. Królowa szach cza- 
ruje wszystkich swym lekkim serdecznym 
uśmiechem. 

Centralny Związek czechsłowackich sza- 
chistów z radcą ministerjalnym B. Pemižka 
na czele, może być w zupełności zadowolo- 
ny. Już pierwsze dni wykazały, jak zajmu- 
jącą jest.ta gigantyczna walka szachistów 
różnych narodowości. Z zainteresowaniem i 
napięciem śledzona jest ta walka przez cały 
ogół, a napięcie to trwać będzie przez całe 
dwa tygodnie, gdyż tak długo trwać będzie 
olimp jada. 

W Pradze gra w szachy jest bardzo roz- 
powszechniona, w każdej prawie kawiarni, 
codziennie przez kilka godz. zauważyć można 
milczące postacie, przesuwające poważnie fi- 
gury na szachownicach kawiarnianych. Tu 
też szach ma długą już tradycję za sobą. 
To też oddawna życzeniem Pragi było, aby 

iej zjechali się najtężsi szachiści z ca- 
viata i doczekała się tego nareszcie. 

5 

    

  

Praga, w„lipeu 1931 r. 

a 

Trzecia runda olimpijskiego 
turnieju szachowego. 

PRAGA, 15. 7. (Pat). — W poniedziałek 
wieczorem rozegrano trzecią rundę olimpij- 
skiego turnieju szachowego. Zakończyły sie 
tylko dwa spotkania: Austrja—Szwecja 3:1 
i Rumunja—Holandja 2:2. Inne mecze zo- 

stały przerwane przy stanie: Niemcy—Holan- 
Anglje ja 24/2:!/>, Francja— 

Jugosławja */s:2'/a, Polska—Włochy 2:0. 
atem zakończono następujące spotkania 
rundy: Holandja—Hiszpanja 4:0, Łot- 

wa-Ameryka 2!|2:*/s, oraz trzeciej rundy: 
Austrja—Szwecja Z 

Z drugiej rundy pozostał niedokończony 
tylko jeden mecz Jugosławja—Czechosłowa- 

cja przy stanie 1'/2:1*/. 
Dziś rano w czwartej rundzie turnieju 

zakończył się tylko jeden mecz Litwa—Fran- 
cja 2:2. Drużyna polska grała z Holandją, 
przyczem 3 partje: Rubinstein Weenin 
Tartakower—Noteboum i Makarczyk— 
den Bosch zakończyły się na remis. Frie 
mann z Doesburghiem nie dokończył partji 

i ma poważne szanse na wygranie. Dziś po- 
południu Polska gra ważne spotkanie z 
Niemcami. 

W międzynarodowym turnieju o tytuł 
mistrza Czechoslowackiego Związku Szacho- 
wego w grupie A dr. Kohn wygrał z Wies- 
lem (Węgry) o w grupie B Jagielski nie do- 
kończył partji z Mottlem, mając w końców- 

ce pionka więcej. 

PRAGA, 15.VII. (Pat). W odbywającym 
się tu olimpijskim turnieju sząchowym ro- 

zegranych zostało do dnia 15 b. m. 5 rund, 

po których na pierwszem miejscu znajduje 

się Polska z 15 punktami, dalej idzie Anglja 

z 14 punktami. Wyniki w 5-ej rundzie: dru- 
żyna polska odniosła duży sukces, bijąc 

Niemcy w stosunku 3:1. Rubinstein (Polska; 

wygrał z niezwyciężonym dotychczas Bogo 

  

          

      

  

     

  

lubowem. Tartakower wygrał z Ahnesem. 
Partje Przepiórka—Wagner i Makarczyk— 
Helling zakończyły się na remis. 

WOESDLE NS RH 

Henderson i Stimson w Paryżu. 
Narady nad sytuacją Niemiec. 

PARYŻ, 15-VII. (Pat). Dzień 15 
b. m. poświęcony będzie przeważnie 
rozmowom Brianda i Lavala z przy- 
byłym we wtorek pod wieczór do 
Paryża angielskim ministrem spraw 
zagranicznych Hendersonem. Pod- 
róż jego nabiera szczególniejszego 
znaczenia wobec katastroialnego 
rozwoju kryzysu niemieckiego. 

We środę wieczorem przybywa 
z Rzymu do Paryża amerykański 
minister spraw zagranicznych Stim- 
son, z którym Henderson nie omiesz- 
ka również się widzieć. Po porozu- 

mieniu się z ministrami francuskimi 
i przedstawicielem Stanów Zjedno- 
czonych minister Henderson wyje- 
dzie prawdopodobnie w czwartek 
po południu do Berlina, gdzie sta- 
rać się będzie znaleźć sposoby za- 
radzenia kryżysowi. 

PARYŻ, 15-VII. (Pat). Przybył tu 
sekretarz stanu Stanów Zjednoczo- 
nych A. P. Stimson. Odbył on kon- 
ierencję najpierw z ministrem Brian- 
dem, a następnie z ministrem Hen- 
dersonem. 

Druga konferencja. 
PARYŻ, 15-VII. (Pat). Minister 

Henderson zwiedził w dniu 15 b.m. 
rano wystawę kolonjalną, poczem 
udał się do ministerstwa spraw za- 
granicznych, gdzie Briand zatrzymał 
go na śniadaniu. Następnie miała 
miejsce druga konierencja, w któ- 
rej wzięli udział prócz Hendersona 
i Brianda Laval i Flandin. 

Wyniki tej konferencji okryte są 
Ścisłą tajemnicą. W sierach miaro- 
dajnych ošwiadczają, že irancuski i 
angielski ministrowie spraw zagra- 
nicznych postanowili powstrzymač 
się od udzielenia prasie jakichkol- 
wiek iniormacyj, zanim nie odbę- 

dzie się zapowiedziana na czwartek 
wspólna ich konierencja z amery- 
kańskim ministrem Spraw zagra- 
nicznych Stimsonem, który, jak wia- 
domo, przybył we środę do Paryża. 

PARYŻ, 15.VII. (Pat). Prasa przywiązuje 
wielkie znaczenie do wizyty ministra Hen- 
dersona w Paryżu z powodu tego, że zbiega 
się ona z wydarzeniami w Niemczech oraz 
z przejazdem przez Paryż ministra Stimso- 
na, z którym Henderson ma się spotkać. 

Jakkolwiek wizyta ma charakter czysto 
prywatny, to jednak prasa nie wątpi, że od- 

będą się ważne rozmowy pomiędzy mężami 
stanu francuskimi i Hendersonem a Stimso- 
nem, w czasie których poruszone będą do- 
niosłe zagadnienia, wysunięte przez kryzys 

niemiecki oraz problemat rozbrojenia. 

Rata niemiecka będzie zwrócona w postaci 
pożyczki. 

PARYŻ 15.7. Pat. — Agencja Ha- 
vasa komunikuje: Wbrew różnym bez 
podstawnym informacjom Niemcy bę- 
dą musiały wpłacić dzisiaj do Banku 
Wypłat ) Międzynarodowych nieuwa- 
runkowaną część raty rocznej według 
planu Younga, jednakowoż zgodnie z 

porozumieniem francusko-amerykań- 
skiem rząd francuski upoważnił Bank 
Wypłat Międzynarodowych do natych- 
miastowego zwrotu Rzeszy Niemiec- 
kiej wzmiankowanej wpłaty pod po: 
stacią pożyczki za prowizorycznem po- 

kwitowaniem. 

Z ręki do ręki. 

BAZYLEA. 15.VII. (Pat). Niemcy 
wpłaciły do Banku Wypłat Między- 
narodowych nieuwarunkowaną tran- 
szę z tytułu planu Younga. Bank 

Wypłat Międzynarodowych oddał 
natychmiast wpłaconą sumę do dys- 
pozycji niemieckich kolei żelaznych. 

Warunkowa pomoc. : 
BERLIN, 15.VII. (Pat). Nowojorski bank 

federalny komunikuje, że wraz z pozostałe- 
mi bankami gotów jest sprolongować kre- 
dyty redyskontowe dla Banku Rzeszy w wy- 

sokości 100 miljonów dolarów, pod warun- 
kiem jednak, że również i inne banki, bio- 
rące udział w tym kredycie, wyrażą swą 

zgodę. 

  

Klęska Komunistów w Chinach. 
NANKIN, 15-VII. (Pat). Marszałek 

Czang-Kai-Szek, który obecnie na 
czele swej armji usiłuje zmusić woj- 
ska czerwone do opuszczenia Kan- 
tonu, nadesłał w dniu 15 b. m. de- 
peszę z irontu, w której komuniku- 

je, że po zaciętych walkach wojska 
rządowe przeniknęły dałeko w głąb 
prawego skrzydła armji czerwonej, 
zdobywając przytem Kwang-Czung. 
Wojska czerwone wycofują się w 
nieładzie w kierunku południowym 

Otwarcie Kortezów w Hiszpanii. 
| MADRYT 15.7. Pat. Agencja 

Fabra podaje, że wczoraj odbyło się 

otwarcie Kortezów wśród powszech- 

nego entuzjazmu. Miasto było udekoro 
wane. Przed parlamentem ustawiły się 

oddziały wojska, ażeby po zakończe- 

niu inauguracyjnego posiedzenia zło- 
żyć hołd republice. Przybyłych na po- 

siedzenie członków rządu deputowani 

powitali oklaskami i okrzykami, wzno- 

szonemi na cześć rządu. 

Prezes rady ministrów Zamora wy- 
głosił przemówienie inauguracyjne, 
poczem członkowie rządu oraz depu- 
towani wyszli przed gmach parlamen- 
tu, gdzie przyjęli defiladę oddziałów 
wojskowych. Zebrane przed parlamen- 
tem rzesze publiczności oklaskiwały 
defilujące oddziały. Po defiladzie od- 
było się ponowne posiedzenie Korte- 
zów w celu dokonania wyboru prze- 
wodniczącego i członków prezydjum. 

Faszyści nie ustępują Watykanowi. 
RZYM 15.7. Pat. — Prasa szeroko 

komentuje kategoryczne oświadczenie 
dyrektorjatu partji w zakresie ency- 
kliki, podkreślając stanowczość zaję- 
tego stanowiska. 

Dziennik „Tevere* stwierdza prze- 
dewszystkiem, że nastąpiło nieodzow- 
ne ustalenie granie duchowych mię- 
'dzy władzą religijną a świecką. Rozgra 

niczenie takie jest potrzebniejsze — 
zdaniem dziennika — niż ustalenie 

granic terytorjalnych w takim kraju, 
jak Włochy i w takim momencie dzie- 
jowym. jak obecny. 

„Messagero* zauważa, że właśnie 
masonerja zgłasza swą solidarność w 
stosunku do Watykanu i że podkreś- 
lenie tego faktu w oświadczeniu ma ol- 
brzymią wagę. Inne pisma uważają 
odpowiedź na encyklikę jako bardzo 
ważną i stanowczą. 

Ofiary ruchu samochodowego. 
PARYŻ, 15.VII. (Pat). Jak podaje „Le 

Matin*, w okresie kilku dni święta narodo- 

wego z powodu wypadków we wzmożonym 

ruchu zginęło 34 osoby, 116 zaś odniosło 
rany. 

Nr. 161 (2103) 

Postacie epoki Mickiewiczowskiej: 
Od pana Aleksandra Chomińskiego 

otrzymujemy poniższy przyczynek do 
epoki Mickiewiczowskiej. (Red.). 

Redaktorze. 

Pozwalam sobie przesłać dwa odsyłacze 

do arcyciekawego dociekania historycznego 

  

Szanowny Panie 

  

p. Euzebjusza Łopacińskiego p. t „Materja- 

ły dla genezy Pana Tadeusza” (Nr. Nr. 156 i 

157 „Kur. Wal“) 
tam Franciszek-Ksawery 

Chomiński, ostatni Wojewoda Mścisławski 

(nie Miński), pochodzący od przyrodniego 

brata dziada mego pradziada, statysta i wier 

szopis epoki Stanisławoskiej, był po zabo- 

rze Kraju pierwszym z wyborów gub. mar- 

szałkiem Mińskim. Z rozkazu Pawła I are- 

sztowany został razem z jednym z współ- 

obywateli, którego nazwiska niestety nie pa- 

miętam, za to że Sejmik Miński, któremu 

przewodniczył, uchwalił wysłanie do cesa- 

Wzmiankowany 

    

aniem rozsze- 

sprawach 

rza memorjału-protestu z zą 

rzenia właściwości sejmików w 

wyznaniowych i oświatowych, w myśl nie- 

spełnionych przyrzeczeń, zawartych w ma- 

nifeście okupacyjnym Katarzyny II. Osadzo- 

ny w Petersburgu w twierdzy Pietropawio- 

wskiej, spędził tam czas dłuższy, przytem 

tłumaczył wierszem Georgiki i Ody Delita i 

Fedrę Rasyna, wydane w 1918 r. po jego 

śmierci (1809) przez jego synowca Antonie- 

go, kapitana W. P. Sejmowe jego mowy wy- 

szły drukiem u Dufoura w 1784. Fedra była 

grana na teatrze Wileńskim. Żonaty był z 

Tyzenhauzówną, potomstwa nie pozostawił. 

Minister Oświaty Szyszkow wyjednał mu 

posłuchanie u Pawła I. Wojewoda, gorąco 

broniąc swojej tezy, nie zauważył, że trzy- 

mane w dłoni okulary tak mocno wcisnął, 

że krew pociekła. Cesarz, który podobno wi- 

doku krwi nie znosił, uwolnił go z więzie- 

nia i nadał rangę Tajnego Radcy. O uwol- 

nieniu Wojewody pisał ze współczuciem 

Król: Stanisław-August, podówczas rezydują- 

cy w Petersburgu bodaj w pałacu Marmuro- 

wym, późniejszej siedzibie Joanny Grudziń- 

skiej, żony W. Ks. Konstantego. Na. szczycie 

pałacu! aż do naszych czasów widniał Orzeł 

Biały. 
Przytaczam niedrukowany dotąd chara- 

kterystyczny epigramat Wojewody, napisa- 

ny w 1804 r. na wieść, że Napoleon prokla- 

mował siebie cesarzem: 

„Panna Rzeczpospolita, 

  

jak się często 

zdarza, 

powiła @а Francji nowego cesarza, 

lecz gdy rodząc w boleściach utraciła 

życie, 

wątpić trzeba, by długo żyło i jej 

dziecię! 

Drugi odsyłacz tyczy się wzmianki, że 

w 1802 r. horodniczym Nowogródzkim był 

Skalon, który podpisał się na dokumencie 

„de Scalon*. Był to prawdopodobnie proto- 

plasta znanego Generał-Gubernatora War- 

szawskiego, który niegdyś wspominał memu 

ś. p. bratu Józefowi, że pochodzi z hugeno- 

tów, którzy emigrowali z Franeji po odwo- 

łaniu tolerancyjnego edektu z Nantes (1685) 

i pisali się Scalon de Coligny. Z biegiem lat 

zapewne spolszczyli się (o tem Generał-Gu- 

bernator nie wspominał), a potem zruszczy- 

li się. 

Proszę Pana Redaktora przyjąć wyrazy 

wysokiego mego szacunku i poważania. 

A. Chomiński. 
Olszew, 13 lipca 1931 r. 

Uniewinnienie gen. Valen- 
niusa. 

HELSINGEORS. 15.7. Pat. — Sąd 
najwyższy wydał w dniu 15 bm. wy- 
rok, uniewinniający gen. Valenniusa, 
który przez sąd niższej instancji był 
skazany za uprowadzenie i uwięzienie 
byłego prezydenta Stahlberga. 

Kary pozbawienia wolności, nało- 
żone na innych współoskarżonych z0- 
stały przez sąd najwyższy zmniejszo- 
ne. 

Kurs marki niemieckiej 
w Londynie. 

LONDYN 15.7. Pat. — Kurs marki nie- 
mieckiej na giełdzie londyńskiej ustalony 
jest prawie że teoretycznie wobec zupełnie 
małych obrotów. Nieliczne tranzakcje noto- 
wane były w zamknięciu 23,50. 

  

  

 ROUBRTNUDCŹ L i i a i i OOOO ARDATA 

Na marginesie kryzysu teatralnego 
(Głos aktora), 

Kryzys teatralny w Polsce nie prze- 

staje być aktualnym o czem świadczy 

cały szereg artykułów czy to w pismach 

poświęconych specjalnie literaturze i sztu- 
ce, czy też w dziennikach. 

Głos w tej sprawie zabierali już lite. 

raci i pisarze teatralni i znani aaa: 
Przed paru dniami zamieściliś 

kvł p. Benedykta Hertza o kr 
ralnym w Warszawie i jego przy 

Dziś udzielamy głosu człowiekowi te- 

atru, wybitnemu aktorowi w ilnianinowi, 

artyście z bożej łaski p. Leonowi Wołłejce. 

Red. 

    
   

   

  

W okresie obecnego kryzysu teat- 

ralnego, na łamach prasy coraz częś- 

ciej pojawiają się artykuły, w których 

ludzie dobrej woli, głęboko miłujący 

teatr i troszczący się o jego byt, —usi+ 

łują. przekładać środki ratownicze, 
koncepcje gospodarczo- -oszezędnościo- 
we, praktyczne wskazówki i t. p. 

Świadczy to, że sporo jeszcze ma- 
my ludzi, którym los teatru leży na 

sercu a których grozą przejmuje myśl 

o załamaniu się lub bankructwie spra- 

wy teatralnej w Polsce. Że zbliżamy 

się do takiej katastrofy — dowodów 

niebrak. 
Zwinięcie aż dwóch naraz teatrów 

operowych (Poznań i Katowice) i za- 

łamanie się szeregu prowinejonalnych 

teatrów _ dramatycznych (Lublin, 

Płock, Grodno, Łuck) — dają dosta- 

teczną podstawę do rozmyślań nad lo- 

sami przyszłego sezonu teatralnego. 

, Nawet stołeczna Warszawa, ongiś 
najbardziej teatralne miasto w Polsce, 
—dziś utrzymuje swoje trzy teatry 
kosztem 1'/.-miljonowego deficytu a 
prywatne teatry. Szyfmanowskie, nie 
zważając na  „genjalne* zdolności 
swego dyrektora, ledwie wiążą koniec 
z końcem. 

Co to jest? Dlaczego tak się dzieje? 
Odpowiedź b. prosta. Oto — powo- 
dem wszystkich nieszczęść we współ- 
czesnym teatrze— jest brak zespolenia 
się kierownictwa teatru z zespołem i 
wzajemna nieufność! 

Kierownik (czy dyrektor) teatru, 
przekładając sprawy administracyjne 
nad sprawy artystyczne, widzi w każ- 
dym ze swoich współpracowników— 
jeżeli już nie wroga, to „podminowy- 

'wacza* swojej powagi, interesów i 
osoby. Uważa przytem, że: pensja ze- 
społu jest stanowczo za wysoka i że 
to właśnie jest najważniejszą przyczy - 
ną jego niepowodzenia. Zajęty wojną 
podjazdową z zespołem, — nie ma 
czasu na dobór repertuaru, właściwą 
obsadę czy rzetelne przygotowanie 
utworu, zwalając wszystko na, Bogu 
ducha winnego, reżysera, któremu nb. 
—urywa jak może kredyty na wysta- 
wę sztuki. 

Przyznać trzeba, że zespół, poza 
nielicznemi / wyjątkami, — odpłaca 

tem samem. Już od chwili angażowa- 

nia się, większość pracowników teat- 

ralnych, usiłuje wyrwać jak najwięk- 

Szą”gażę, nie dając się prześcignąć in- 

nym kolegom, nie oglądając się na siłę 

płatniczą kierownictwa i nie ocenia- 

jąc wcale (lub przeceniając) własne 

możliwości artystyczne. Złapać! i już... 

A potem — co Bóg da. Już na po- 

czątku sezonu zaczynają się tworzyć 

w zespole partje i partyjki, wzajemnie 

się zwalczające i wnoszące ferment 

w teatrze aż do zupełnego rozbicia się 
spoistości wewnętrznej, jedności a na- 

wet celów i zadań artystycznych! 

Rezultatem takich stosunków jest 

t. zw. „klapa* teatralna, gdyż jasnem 

jest, że teatr, jako instytucja żywa i 

artystyczna, nie może dobrze prospe- 

rować tam, gdzie jego kapłani zajęci 

są wszystkiem, prócz artyzmu. 

Ucharakteryzować się, odrobić 
przedstawienie i — pójść AREA to 
jeszcze nie wszystko! 

Trzeba teatr nosić w duszy swojej 

wszędzie, nie rozdrabniać się na ato- 
my, nie mające nie wspólnego ze sce- 
ną, pracować rzetelnie i... nie bać się 
kryzysów. Jeżeli wspomniałem o sze- 
regu ledwie wegetujących lub załama- 
nych teatrów, to, z drugiej strony, 

z uczuciem wielkiej radości, muszę 
wspomnieć i o teatrach, w których 
życie artystyczne pulsuje z całą siłą 
twórczości i entuzjazmu. Weźmiemy 
np. teatr Jaracza: „Ateneum*. Poło- 
żony w b. słabym punkcie Warsza- 

wy, przy ul. Czerwonego Krzyża, w 
dzielnicy robotniczej i b. biednej, te- 

atr ten w ciągu ubiegłego sezonu, zdo- 
był sobie opinję jednego z najlepszych 

teatrów polskich. 

I istotnie — sukces miał zdumie- 
wający. Jeżeli weźmiemy pod uwagę. 
że stara i ograna Fredrowska ,,Zem- 
sta“ — potrafiła przez setkę zgórą 
wieczorów zapełnić szczelnie widow- 
nię „Ateneum; jeżeli dodamy, że 
„Ulica* przez cztery miesiące ściąga- 
ła tłumy do tegoż teatru, — mimowoli 
powstaje pytanie: co to jest? Dlaczego 
tak się dzieje? Gdzie jest tajemnica 
tak niezwykłego powodzenia? Zanim 
odpowiem na pytanie, przypomnijmy 
sobie dzieje jeszcze jednego teatru. 
Mianowicie: — Lwowskiego. 

Dumny, ambitny, mający za sobą 
wspaniałe tradycje teatralne — Lwów, 
niemało miał kłopotów przed rokiem. 
Z trzech działów teatralnych: operet- 
ka — dłuższy czas nie pracowała dla 
braku materjałów muzycznych, opera 

—wystawiła parę premjer, opędzając 
sezon staremi, nie mogącemi nikogo 
zainteresować operami, dramat zaś— 
wiecował, narzekał na brak pieniędzy 
i kiepsko grywał słabe sztuki. Doszło 
do tego, że odrzucano role i nie przy- 
chodzono na próby! 

Aktorom w oczy zajrzał — głód. 
Chodzono do rajców, skarżono się, 

głodowano. 

Aż oto z początkiem nowego sezo- 
nu — pojawili się nowi ludzie: pp. 
Schiller i Zaleski. 

Zabrano się do pracy i... oto rezul- 
taty. opera posiada w repertuarze 

dwadzieścia pierwszorzędnych oper, 
operetka dziesięć utworów, dramat 
zaś pod czarodziejską różdżką Śchil- 
lera, zaczął dawać rewelacyjne przed- 
stawienia. 

Nawet tak stary i naiwny wodewil. 
jak: „Królowa przedmieścia* — w 
Schillerowskiem ujęciu, — odżył, od- 

młodniał i co wieczór zapełnia olbrzy- 
mią widownię Teatru Wielkiego — 
po brzegi. * 

Słowem: sukces pełny 1 — па ca- 
łej linji. Okazuje się, że i publiczność 
chętnie uczęszcza do teatru i kryzys 
nie tak znów bardzo daje się we 
znaki... 

Trzeba tylko zainteresować tę pu- 
bliczność. Pokazać jej nową formę te- 
atru, świeżą i ciekawą, artystyczną 
a przyjdzie niezawodnie. 

Poczucie piękna u naszej publicz- 
ności jeszcze, 'dzięki Bogu, nie zamar- 
ło, — obrzydła jej tylko stara, zmur- 
szała forma teatru. 

Trzeba do zgniłego, pleśnią prze- 
siąkniętego szablonu dzisiejszego te- 
atru, — wpuścić szerokie fale czystej 
i pięknej atmosfery artystycznej... a 
żaden kryzys takiego teatru nie zła- 
mie. 

Nie jest to rzeczą łatwą i nie byle 
jednostka to potrafi. Ale mamy prze- 
cież w Polsce odpowiednich ludzi, że 
wymienię tylko: Osterwę, Jaracza, 
Zelwerowicza, Schillera, Wiercińskie- 
go i kilku innych. 

To są artyści, którzy potrafili po- 
rwać swoje zespoły, zapalić, tchnąć 

„niepotrzebne 

w nich wiarę w posłannictwo i zasz- 
czepić wielkie umiłowanie swego za- 
wodu. 

To też rezultaty — nie kazały na 
siebie długo czekać: instytucje, powie- 
rzone ich pieczy — żyją, rozwijają się 
a aplauz społeczeństwa jest ich na- 
grodą. 

  

Zbrodniębym popełnił, gdybym 
(w niniejszym artykule) miał jakąkol- 
wiek intencję do potępienia w czam- 
buł i drugiej strony, to zn. zespołów 
aktorskich. Przeciwnie 

Wiadomem jest, że poza Rosją, w 
całej Europie — Polska posiada naj- 
lepszy i najbogatszy materjał aktor- 
ski, tylko stosunek tegoż do kierow- 
niectwa i odwrotnie — musi ulec nie- 
zwłocznej i radykalnej rewizji. 

Wtenczas, być może, przyjdzie ta 
upragniona chwila, kiedy ludziska 
przestaną traktować aktora, jak lek- 
koducha, żyjącego „Zz wiatru“, kiedy 

będą, dawane z łaski, 
świadczenia i subwencje, a aktor pol- 
ski nie będzie już stał z wyciągniętą 
dłonią, narażając na szwank godność 
osobistą i powagę instytucji teatru. 

Więcej wspólnoty i wzajemnego 
zaufania — a będą się tworzyły — 
cuda! 

Leon Wołłejko 

a. dr. 

PR go   
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Znowu karygodny wybryk ze strony 

sowieckiej straży granicznej. 
Na pograniezu polsko-sowieckiem w re- 

jonie odcinka granicznego Raków miał miej 
sce onegdaj karygodny wybryk żołnierzy So- 
wieckiej straży granicznej. 

Wpobliżu linji granicznej pracowałi na 
roli 9 włościan, obywateli polskich. W pew- 
nym momencie zostali oni ostrzelani gęstym 
ogniem karabinowym przez strażników 50- 
wieckieh. Jeden z robotników odniósł cież- 

  

    

ką ranę postrzałową i został przewieziony 

do szpitala. Pozostali włościanie czempre- 
dzej zbiegli wgłąb terytorjum polskiego, dzię 
ki czemu uniknęli tragiezniejszych na- 
stępstw. 

W związku z tym wypadkiem graniczne 
władze polskie zamierzają podobno zwrócić 
się do władz sowieckich ż energicznym pro- 
testem przeciwko tego rodzaju gwałtom. 

Morderstwo 
na tle porachunków osobistych. 

W dniu wczorajszym w Oszmianie po- 
pełniona została zbrodnia, ofiarą której 
padł mieszkaniec Oszmiany 46-letni Broni. 
sław Mikszo. 

Na przechodzącego przez ulicę  Pilsud- 
skiego Mikszę, wpobliżu gmachu państwowe- 
go szpitała napadł nagle niejaki Feliks Tra- 
wieki, który obaliwszy Mikszę na ziemię 
wydobył nóż i zadał mu kilka silnych cio- 
sów w szyję. Po dokonaniu zbrodni zabój- 
ea zbiegł, zanim przerażeni przechodnie w 
obecności których popełniona została zbrod- 

nia, zdążyli przeszkodzić mu w ucieczce. Na 
miejsce wypadku natychmiast zewezwano 
lekarza z pobliskiego szpitala. Okazało się, 
że rany były śmiertelne i Miksza skonał na 
rękach lekarza nie odzyskując przytomności. 

Policja natychmiast urządziła pościg za 
zbiegłym zabójeą, który uwieńczony został 
ujęciem Trawickiego. Podczas badania Tra- 
wieki zeznał, że zamordował Mikszę na tle 
porachunków osobistych. Zabójcę osadzono 
w więzieniu w Oszmianie. (c). 

Oszust podający się za wywiadowcę sztabu 
generalnego. 

Na stacji kolejowej w Parafjanewie are- 
sztowano niejakiego Tomasza Butwiłowskie- 
go vel Bolesława Laskowskiego, bez stałe- 
go miejsca zamieszkania, który popełnił na 
terenie powiatu wilejskiego cały szereg 0- 
szustw. Ostatnio Butwiłowski, podając się 
за „ jiadoweę* sztabu generalnego przez 

  

dłuższy czas szantażował mieszkańca wsi 
Marciuchy gm. kościeniewiekiej St. Jancze- 
lewa od którego wyłudził pewną sumę g0- 
tówki. 

Wczoraj sprytnego ośzusta aresztowano i 
przewieziono do aresztu przy Sądzie Grodz- 

kim w Krzywiczach. (e). 

Przy pomocy gazów łzawiących obezwładniono 
niebezpiecznego zbira. 

Policja wileńska otrzymała wiadomość, 
że na terenie Białegostoku został zatrzyma- 
my niebezpieczny złodziej wiłeński Michał 
Szydłowski, który przed niedawnym czasem 
zwolniony został z więzienia  Łukiskiego, 
gdzie odbył karę 4-letniego więzienia za za- 
bójstwo. | 

Okazało się. że po wyjściu z więzienia 
niebezpieczny złodziej wyjechał do. Białego- 
stoku na „gościnne występy* i zorganizował 
tam szajkę włamywaczy z którą policja bia- 

łostocka miała wiele kłopotów. 
Nieuchwytny Szydłowski ukrywał się 

przed polieją i dopiero onegdaj zatrzymany 
został na rynku Siennym i sprowadzony do 
komisarjatu. 

Znalazłszy się w komisarjacie Szydłow- 

  

ski wydohył nagle nóż i zająwszy obronna 
postawę zagroził że nie da się wziąć żyweem 
i zabije każdego kto się doń zbliży. Wobec 
tego, że perswazje kierownika komisarjatu 
nie odniosły pożądanego skutku i Szydłow- 
ski stawał się coraz niebezpieczniejszy, po- 
licja postanowiła użyć do obezwladnienia 
Szydłowskiego gazów łzawiących. 

Šrodek ten okazał się niezawodny, gdyż 

po wrzuceniu przez okno do pokoju w któ- 
rym znajdował się Szydłowski kilku kap- 
sulek gazowych, bandyta osłabł momentalnie 
i bezwładnie osunął się na podłogę, wtedy 

policjanci zaopatrzeni w maski przeciwga- 
zowe wkroczyli do pokoju i zakuli w kajda- 

  

° пу niebezpiecznego opryszka. (e). 

Ogień zniszczył budynek polskiej szkoły 
powszechnej. 

Czyżby podpalenie? 
Z Oran donoszą, iż wczoraj we wsi Mor- 

gażery gm. orańskiej wybuchł groźny po- 
żar w zabudowaniach sołtysa Kasprowicza 
K. Ogień momentalnie objął budynek miesz- 
kalny i szkołę powszechną polską. Zanim 
przybyła pomoe z Oran i okolicznych wsi, 
ogień strawił budynek szkolny wraz z inwen 
tarzem i całem urządzeniem oraz dom mie- 
szkałny sołtysa Kasprowieza. 

Straty wynoszą przeszło 25 tys, zł. Po- 
dejrzewają że miało tu miejsce podpalenie. 

Dochodzenie w toku. (e). 
Władze są już na tropie podpalaczy. 

Aresztowano trzech podejrzanych o podpa- 
lenie osobników i przekazano ich do dy- 
spozycji podprokuratora na powiat wileńsko- 
trocki, kótry prowadzi w tej sprawie dalsze 
śledztwo. 

Dzięki wadliwej budowie komina 20 domów 
poszło z 

We środę dnia 15 b. m. o 7.30 rano we 
wsi Olsiewiceze, gminy miadziolskiej skut- 
kiem wadliwej budowy komina wybuchł ро- 
żar na strychu domu mieszkalnego Izydorz 

Pożar 
W dniu wczorajszym wybuchł wielki po- 

żar lasu w majątku Wierszuba (pow. wileń- 
sko-trockiego). 

Ogień zniszczył 5 hektarów lasu, wyrzą- 

dymem. 
Siły. Pożar rozszerzył się na sąsiednie do- 
my. Spaliło się 20 domów mieszkalnych, je- 
den spichrz, 2 stodoły, 16 chlewów. 

Szkody wynoszą 80 tys. złotych. 

dzając znaczne szkody. 

Przyczyna pożaru jak ustaliło dochodze 
nie — nieostrożne obchodzenie się z ogniem. 

(e). 

  

Burza nad powiatem baranowickim. 
BARANOWICZE, 15. 7. (Pat). — Nad 

powiatem baranowiekim przeszła ostatnie 
'burza z ulewnym deszczem. 

Od uderzenia piorunów spłonęło 5 go- 
spodarstw w gminach nowomyskiej, dare- 

wskiej i horodeckiej. Straty wynoszą około 
30 tysiący zł. 

Ponadto wicher przewrócił stodołę w 
majątku Kołduczew, należącą do Tomasza 
Szalewicza, 

Strajk w Grodnie zlikwidowany. 
GRODNO, 15. 7. (Pat). — Trwający tu 

od paru dni strajk pracowników miejskich 
elektrowni, wodociągów i personelu techni- 

cznego teatru miejskiego został całkowicie 
zlikwidowany. Robotnicy przystąpili do pra- 
cy. 

| TPANOO ASTRO 

-F Nowy oddział Zw. Strzeleckiego. W 
posiadłości Nacz gminy lachowickiej pow- 
stał oddział Związku Strzeleckiego, do które- 
go w pierwszym dniu przystąpiło 25 osób. 
Prezesem oddziału wybrano Zygmunta Czar- 
nockiego, właściciela posiadłości i prezesa 
powiatowej rady B. B.aW. R., znanego dzia- 
łacza społecznego na tutejszym terenie. 

PODBRODZIE 
-r Gościnne występy teatru ukraińskiego. 
W czerwcu r. b. gościł w  Podbrodzia 

objazdowy teatr Ukraiński który pod kiero- 
wnictwem Teodory Rudenko dał kilka przed 
stawień. Między innemi na specjalną uwagę 
zasługują odegrane sztuki: Chmara, Chata 
za Wsią, Pan Twardowski, Oj nie chody 
Gryciu, Mirla-Efros, Noc majowa i inne. Te- 

atr cieszył się dużem powodzeniem dzięki 
czemu sala teatralna zawsze była zapełnio- 
na widzami. Artyści swoją doskonałą grą 
zawsze wywoływali burze oklasów, szczegól- 
nie zaś artysta Grunwald i jego żona która 
mając dźwięczny i miły głos zachwycała 
swojemi piosenkami, jak również i dosko- 
nałą grą. Czołowa artystka p. Rudenko gra- 
ła także bezkunkurencyjnie łącznie z arty- 
stą Obiedzieńskim. Należy przytem nadmie- 
nić że dekoracje, jak na teatr objazdowy by- 
ły doskonałe. 

Życząc dalszego powodzenia teatrowi 
ukraińskiemu żałujemy bardzo iż podobny 
teatr polski nie objeżdża prowinejonalnych 
miast i nie daje podobnych sztuk. Przecież 
mogłby się zorganizować zespół artystów 
polskich i za przykładem wędrownych te 
atrów mniejszościowych  objeżdżać nasze 
miasteczka, a nawet i wsie, szerząc sztukę i 
słowo polskie. Wid 
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Uchwalenie nowego budżetu miasta. 
Dalszy ciąg posiedzenia Rady Miejskiej. 

Trwające od szeregu miesięcy pra- 
ce budżetowe Magistratu nocy wczo- 
rajszej znalazły swe rozwiązanie w 
postaci uchwalenia preliminarza bud- 
żetowego na rok 1931-32. 

Nowy budżet zamyka się po stro- 
nie wydatków i dochodów sumą 
12.687.019 złotych. Czy preliminarz 
ten jest jednak realny? Pytanie to 
stawiało szereg mówców na ostatniem 
posiedzeniu Rady Miejskiej. Odpo- 
'Wiedź aczkolwiek niezawsze brzmiała 
wyraźnie — dawało się odczuwać, — 
że raczej nie, niż tak. 

W numerze wczorajszym „„Kurje- 
ra Wileńskiego* zamieściliśmy spra- 
wozdanie z częściowego przebiegu de- 
baty budżetowej, która w roku bieżą- 
cym była wyjątkowo zwięzła. Już 
sam fakt uchwalenia budżetu w ciągu 

„jednego tylko posiedzenia wskazuje 
na to wyraźnie. Po przemówieniu prof. 
Komarnickiego, które skreśliliśmy w 

numerze wczorajszym głos zabierali 
radni: Kubilus, Czernihow, Rafes i 
Bohdanowicz. Dyskusja odbiegła da- 
leko poza granice rozważanego zagad- 
nienia, wkroczyła na tory nierzeczo- 
we, gdyż niektórzy mówcy zaczęli 
utyskiwać na rzekomy ucisk ludności 
żydowskiej, co daje im, jak oświad- 
czyli prerogatywy do stwierdzenia, że 
budżet nie uwzględnia potrzeb szkol- 
nictwa żydowskiego. 

‚ Ро przemówieniach, radni: Rafes, 
Szabad i Bohdanowicz zgłosili kilka 
wniosków zmierzających do podnie- 

sienia subwencyj na mniejszościowe 
instytucje oświatowe i kulturalne. 
Replikował przewodniczący Komisji 
Finansowej p. Korolec, stwierdzając, 
że nie widzi żadnej możliwości pokry- 
wania tych wydatków przez podnie- 
sienie dochodów, co przy obecnym 
stanie rzeczy jest nie do pomyślenia. 

Ghcąc skrócić bezcelową dyskusję 

KU RJ E R 

prezydent Folejewski postawił pod 
głosowanie wniosek zasadniczy: czy 
Rada uważa za możliwe podniesienie 
preliminarza dochodowego budżetu? 
Przeważającą ilością głosów uznano 
to za rzecz niemożliwą. Eo ipso upad- 
ły wszystkie wnioski o podniesienie 
wydatków. 

Przyjęto natomiast zastrzeżenie 
wysunięte przez jednego z radnych, 
by na przyszł Magistrat nie prze- 
kraczał preliminowanych wydatków 
stawiając tem samem Radę Miejską 
wobec faktu dokonanego gdyż stałe 
te przekroczenia budżetowe odbijają 
się w sposób fatalny na całokształcie 
gospodarki miejskiej. 

Uznając słuszność tego zastrzeże- 
nia postanowiono wykroczeń tych nie 
tolerować. 

Było już dobrze po 3-ej w nocy. 
gdy prezydent postawił cały budżet 
en bloc pod głosowanie. Olbrzymią 
przewagą głosów. bo zaledwie prze- 
ciwko 3 głosom protestu preliminarz 
budżetowy na rok 1931-52 został u- 
chwalony. Teraz by stać się prawo- 
mocnym, czeka on jedynie na usto- 
sunkowanie się władz nadzorczych. 

„SEL 

Teatr Letni w Ogrodzie 
Bernardyńskim. 

„Wesoła Spółka* Namcey'a ż Armanda. 

Po raz 1-szy na tej samej scenie grano „We- 
sołą spółkę”, pod tytułem „Teodor i spółka” 
za czasów Młodziejowskiej, odtąd powtarza 
no ją kilkakrotnie w paroletnich odstępach 
czasu, ale pomimo tego, publiczność dzisiej 
sza bawiła się na niej równie dobrze jak w 
dniu rzeczywistej premjery, gdyż farsa ta 
ma wiecznie młode walory komizmu i wraz 
z „Panią Prezesową* i „Pan naczelnik — 
to ja” należy do żelaznego niezawodnego far- 
sowego repertuaru. W każdej epoce egzy- 
stują łatwowierni oszukiwani przez żony me 
żowie, stryjowie mający węża w kieszeni i 
ptaki niebieskie, umiejące dać sobie radę 

pracy wesoło i wygodnie. Wy- 
zmienić przybycie do Paryża 

Szacha Perskiego na takiž sam uroczysty 
wjazd do stolicy Francji, króla Amunullaha, 
setki franków pobierane przez sprytną spół: 
kę, na tysiące, a dawną piosenkę śpiewaną 
przez Gaby Printemps na najmodniejszy 
„przebój sezonu, aby sztuka stała się kom- 

pletnie aktualna. 
Trzeba przyznać że „Wesołą spółkę”, gra 

no „jak z bicza trzasł*, pierwszorzędnie. P. 
Wyrwicz-Wichrowski był w roli Klodomira 
niezrównany, a wszystkie jego transformac- 
je: policjanta, lokaja, strażaka, i mamy te- 
atralnej publiczność witała niemilknącą bu- 
rzą oklasków, ba nawet grube efekty nacia- 

gania były robione tak rozbrajająco sympa- 
tycznie że nie wywołały niesmaku ale wy- 

buchy szczerego Śmiechu. A propos: czy nie 
byłoby wskazane wznowić „Pan naczelnik 
— to ja” mając w p. Wyrwiczu wymarzone- 
go odtwórcę tytułowej roli? 

Pani Niwińska która grała wybornie i 
była przemiła jako Adrjanna, przekształco- 
na na pikantną vedettę rewjową, czuła się 
w swoim żywiole, a w rudej peruczce wyglą- 
dała czarująco. Pan Ciecierski bardzo cie- 
kawie ujął rolę Chenerola. Pan Milecki wy- 
posażył łobuzerki Teodora w rozbrajający 
wdzięk młodości, a pani Zagrobska ślicznym 
wyglądem oż ła bezbarwną rolę Julji. Re- 

Szta wykonawców wywiązała, się dobrze ze 
swoich roli w dużej mierze przyczyniła się 
do powodzenia sztuki na premjerze, która 
pozwala przypuszczać, że nie zejdzie ona 
tak prędko z afisza. Zastępca. 

о, 

Powažne ulgi dla drobnego 
kupiectwa. 

Jak się dowiadujemy, na mocy 
specjalnego  okólnika Ministerstwa 
Skarbu wyd. niedawno, Izby Skar- 
bowe oraz Wydział Skarbowy Śląskie- 
ko urzędu wojewódzkiego zostały u- 
poważnione do załatwiania we włas- 
nym zakresie podań przedsiębiorstw 
handlowych o przeklasowaniu po- 
szezególnych przedsiębiorstw handlo- 
wych kategorji II do III i z III do IV 
świadectw przemysłowych. 

Jednocześnie Izby Skarbowe  z0- 
stały upoważnione do zwalniania od 
obowiązku nabywania świadectw IV 
kategorji płatników wyjątkowo ubo- 
gich, których przedsiębiorstwa nie 
wytrzymałyby w chwili obecnej obcia- 
żenia podatkowego z tytułu wykupie- 
nia świadectw. 

Są to bardzo poważne ulgi dla dro- 
bnego kupiectwa, zastosowane przez 
rząd w celu umożliwienia drobnym 
przedsiębiorstwom handlowym prze- 
trwania okresu dzisiejszej ciężkiej sy- 
tuacji gospodarczej. 

Należy nadmienić, że na podstawie 
powyższego okólnika Izby Skarbowe 
zostały również upoważnione do po- 
nownego rozpatrywania odwołań w 
tych sprawach, załatwionych uprzed- 
nio odmownie. (Iskra). 

Dalsze zwiększenie 
kompetencyj izb skarbowych. 

Ministerstwo Skarbu upoważniło 
Izby Skarbowe do odroczenia termi- 
nów składania zeznań o dochodzie o 
ile wnioski w tej sprawie będą przez 
płatników należycie umotywowane. 

(ISKRA), 

            

   

      

     

  

o RACJE 

Organizacja hodowli raków. 
Mnożą się głosy, że importerzy niemieccy, 

wyzyskując słabą stronę organizacji naszego 
handlu rakami, zdecydowaną polityka 
do zniszczenia tego handlu. Eksport 
nych części Polski podkreślają solidarną, de- 
wasłacyjną działalność niemieckich firm im- 
portowych na terenie Polski, za  pośrednic- 
twem agentów, rozrzuconych po całym kra- 
ju. W tym celu, aby zorganizowanej polityce 
niemieckich importerów raków móc się sku- 
tecznie przeciwstawić, zorganizowany 
ostatnio „Polski Związek Hodowców i Ekspor 

terów Raków*, którego celem jest racjonali- 
zacja i organizacja handlu, hodowli i ekspor- 
tu raków oraz przetworów z nich, badanie i 

opracowywanie rynków zbytu, reprezentowa- 
nie i obrona interesów hodowli i eksportu, 
współpraca z instytucjami, dąžącemi do pod 
niesienia” rakostanu w Polsce, popieranie rac- 
jonalnej hodowli raków w Polsce, oraz dąż- 
ność do stworzenia w Polsce przemysłu, prze- 
rabiającego raki. Nadto przeprowadzoną ma 
być standaryzacja wywożonych raków, wed- 
ług klas, przyjętych w handlu międzynarodo- 
wym. 

   

wczorajszym z więzienia 

został , 

MI EE NSER 

Zuchwała ucieczka z więzienia wojskowego 
na Antokolu. 

Władze bezpieczeństwa publicznego oraz 
żandarmerja zaalarmowane zostały, iż w dn. 

wojskowego na 
Antokolu zbiegło dwóch więźniów, odsiadu- 
jących karę za przestępstwa popełnione pod 
czas służby wojskowej. Według uzyskanych 
informacyj, zbiegli więźniowie Józef Koliski 
z 8 pułku saperów i Władysław Michalak 
z 8 pułku konnych strzeleów, którzy zatrud- 
nieni byli przy robotach w warsztatach na 
dziedzińcu więziennym. 

Więźniowie, którzy już od dłuższego cza- 
su planowali ucieczkę zmylili w pewnej 
chwili czujność warty i) wypiłowawszy kra- 

ty, przedostali się na brzeg Walji i zbiegli. 
Po zauważeniu ucieczki natychmiast za- 

rządzony został pościg, który narazie nie 
dał pozytywnych wyników. Żandarmerja i 
powiadomiona 0 zuchwałej ucieczce polic- 
ja, poczyniły odpowiednie kroki celem uję- 
cia zbiegów. 

Należy zaznaczyć, że jest to już trzecia 
z rzędu ucieczka w ciągu bieżącego roku. 
Najzuchwalszą była ucieczka niebezpieczne- 
go zbira Aloszki Łukjanowa i jego towarzy- 
Szy, którzy zbiegli z więzienia po uprzed- 
niem przepiłowaniu krat. (e). 

Ucieczka kupca wileńskiego. 
Sensacja w sferach kupieckich miasta. 

W sferach kupieckich miasta wywołała 
wielkie wrażenie sensacyjna ucieczka znane- 
go w mieście kupca mącznego Kowieńskiego 
z uliey Kwiatowej, który w sprytny sposób 
oszukał szereg firm wileńskich i zagranicz- 
nych. 

Skutkiem tych machinacyj poszkodowa- 
ne firmy poniosły wielkie straty, sięgające 

według prowizorycznych danych ponad 150 
tysięcy złotych. 

Według kursujących pogłosek, Kowień- 
ski, domyślając się, że zostanie zdemasko- 
wany zawczasu zaopatrzył się w paszport 
zagraniczny. i opuścił Wilno. 

Szczegóły tej sprawy podamy jeszcze. 

(e). 

Zagadkowe zatrucie się mecenasowej. 
W dniu wczorajszym do szpitala Sawicz 

dostarczono z oznakami silnego zatrucia 
p. mecenasową H. zamieszkałą przy ulicy 
Dąbrowskiego Nr. 7. 

Lekarze stwierdzili poważne zatrucie się 
weronalem. 

Przy łóżku p. H. znaleziono wypróżnione 

  

pudełko od 10 pastylek weronalu. 
Zachodzi podejrzenie że miał tu miejsce 

zamach Samobójczy, który wedle przypusz- 
czeń władz śledczych p. H. popełniła w sta- 
nie silnego rozstroju nerwowego. 

Stan zatrutej jest ciężki lecz nie bezna- 
dziejny. (e). 

Rabusie na rowerach. 
Przygoda kupca z Ilji na Lipówce. 

W dniu wczorajszym do polieji w Wilnie 
zgłosił się mieszkaniec miasteczka Iji Hirsz 
WZ który złożył następujące zezna- 
nie: 

Przedwczoraj przybył on do Wilna ra 
zem z dwoma kupcami z Ilji, którzy zaku- 
pili większą partję towaru w składzie apte- 
cznym Wirszubskiego przy ulicy Niemiec- 
kiej Nr. 22. Towar ten wartości kilkuset zł. 
powierzyli Alperowiczowi by zawiózł go do 
Ilji. Wczoraj o świcie, Alperowicz zaprząsł 
konia i udał się w powrotną drogę. Kiedy 
minął Lipówkę zauważył nagle dwóch rowe- 

rzystów, którzy zbliżywszy się do niego za- 

żądali, by się zatrzymał. Alperowicz podej- 
rzewając nieznanych: osobników 0 złe za- 
miary usiłował zbiec, lecz w tej chwili je- 
den z rowerzystów wydobył rewolwer i ste- 
roryzowawszy Alperowicza odebrał mu to- 
war, posiadaną przez niego nieznaczną g0- 
tówkę, poczem zbiegli. 

Ochłonąwszy z przerażenia Alperowiez 
zawrócił czemprędzej do miasta i powiado- 
mił o wypadku policję, która wdrożyła ener- 
giczne dochodzenie. 

Jak się dowiadujemy w związku z napa- 
dem zatrzymano jedną osobę. (e). 

Straszliwy wybuch zbiornika z benzyną 
w garbarni. 

Dwie osoby ciążko poparzone. 
Wezoraj wieczorem w garbarni przy ul. 

Staro-Szlachturnej zaszedł nieszczęśliwy wy- 
padek, który spowodował ciężkie poparzenie 
dwóch robotników. Podczas robót z nie- 
ustalonych narazie przyczyn, nastąpił nagły 

wybuch dużego zbiornika z benzyną. 
Wskutek wybuchu zostali ciężko popa- 

rzeni administrator garbarni Szymon Piet- 
ryk i Antoni Zajączkowski (Tartaki 30). 

Zwabieni detonacją wybuchu robotnicy pra- 
cujący w sąsiednim budynku natychmiast 
zewezwali pogotowie ratunkowe, które po 
udzieleniu doraźnej pomocy, przewiozło ofia 
ry wybuchu do szpitala Św. Jakóba. 

Powiadomione władze śledcze wdrożyły 
dochodzenie celem ustalenia powodu wy- 
buchu. (e). 

  

  

KRONIKA 
Dziś: Eustachego. 

Jutro: Marceliny. 

  

Wachód wośccżć, 3.m 34 
Žachod >, + 520 

Spestrzeżonia Zakładu Me! logjł U. $. B 

w Wiinie z dnia 14 VII—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 757 

Temperatura średnia -|- 229 C. 

i najwyższa: -|- 25° С. 

. najnižeza: 4- 10' C. 

Opad w milimetrach: — 
Wiatr przeważający: południowo-wschodni. 

Tendencja baroma spadek. 

Uwagi: wygląd nieba zmienny. 

    

OSOBISTA 
— Prezydent miasta mec. Folejewski 

rozpoczął z dniem 15 b. m. miesięczny urlop 
wypoczynkowy. 

Zastępstwo 

Czyż. 

— Urlop starosty wil.-trockiego. W dniu 
wczorajszym wyjechał na 4-tygodniowy ur- 
lop wypoczynkowy starosta pow. wil.-troc- 
kiego p. Radwański. 

Nieobecnego starostę będzie zastępował 
p. W. Trzaska-Pokrzewiński. 

SAMORZĄDOWA. 
— Posiedzenie wojewódzkiej komisji od- 

budowy. Dnia 13 b. m. odbyło się w Ur 
dzie Wojewódzkim posiedzenić  wojewódz 
kiej komisji odbudowy, na którem rozpat- 
rzono 359 spraw o umorzenie łącznej sumy 

212.115 zł. pożyczek, pobranych przez po 
szkodowanych z pow. oszmiańskiego na od- 
budowę zabudowań, zniszczonych w czasie 
wojny. Komisja postawiła wnioski o» 

całkowite umorzenie 286 pożyczek na sumę 
173.764 zł. i o umorzenie od 75 proc. do 92 
proc. 20 pożyczek, t. j. umorzyć dla tych 
20 poszkodowanych łączną sumę 9.112 zł., 
obciążając ich kwotą 3.833 zł. Sprawy po 

ze będą przesłane do aprobaty Minister- 
stwa Robót Publicznych. — 42 pożyczki na 
sumę 20.812 zł, komisja umorzyła w 50 proc. 
a jedenaście spraw uchylono, t. zn. że ci o 
statni, 1i poszkodowanych, będą musieli 
spłacić łączną sumę swych pożyczek 4.21% 
zł. w przeciągu 10 lat. 

objął wiceprezydent p. W. 

  

   

  

   
   

  

    

MIEJSKA. 
— Prace wstępne do regulacji brzegów 

Wilji. W dniu wczorajszym Komisja złożo- 
na z przedstawicieli Dyrekcji Dróg Wodu 
Robót Publicznych i Magistratu m. Wilna 
dokonała szczegółowej lustracji brzegów Wi- 
ljii badając ich stan i zbierając na miejscu 
dane niezbędne do opracowania planu regu- 
lacy jnego. 

W ten sposób rozpoczęte zostały już pra- 
ce wstępne nad regulacją Wilji i zabezpie 
czenia miasta przed skutkami ewentualnej 
przyszłej powodzi. 

— Naprawa jezdni i chodników. Mag.- 
strat m. Wilna preliminował na naprawę 
jezdni 64.000 złotych, na naprawę chodników 

zaś blisko 223.000 złotych. 
— Nowy samochód do polewania ulice. 

Magistrat m. Wilna nosi się z zamiarem na- 
bycia nowego samochodu do polewania ulic. 

Na cel ten wyasygnowano 20.000 złotych. 

— Ostateczne podpisanie umowy z Arbo- 
nem. Onegdaj nastąpiło ostateczne już pod- 
pisanie umowy między Magistratem m. Wil- 
na a spółką „Arbon*. Umowa została pod- 
pisana  rejentalnie, udziela ona Arbonowi 

koncesji na eksploatację ruchu autobusowe- 
go w Wilnie na przeciąg lat 10. 

Że strony Magistratu umowę podpisali 
prezydent miasta mec. Folejewski i wice- 

  

  

  

prezydent p. W. ż, ze strony Arbonu: pp. 
Lipski i Kuncewicz. 

— Narada w sprawie sytuacji finansowej 
miasta. W dniach najbliższych odbędzie się 
specjalnie zwołana narada, w której poza 
przedstawicielami Magistratu udział weźmie 
wybitny znawca skarbowości profesor U.S.B. 
p. Gutkowski. Narada ma na celu omówienie 
ogólnej sytu: finansowej miasta w związ 
ku z uchwaleniem nowego preliminarza bud- 
żetowego i opracowanie planu oszczędnościo- 
wego. 

— Ruch ludności w czerwcu. W czerwcu 
'w Wilnie zawarto 116 małżeństw, w tej li- 
czbie 84 chrześcijańskich. Dzieci urodziło 
się w czerwcu 346, z tego nieślubnych 65, 
Wśród urodzonych 197 chłopców. Zmarło w 
czerwcu 300 osób z tego chrześcijan 216. W 
szpitalach zmarło 112 osób. Najwięcej zmar- 
ło na gruźlicę — 62 osoby. 

— Nowe ceny nafty. Starostwo grodzkie 
ustaliło nową ceną nafty zamiast 65—63 gr 
Cena ta obowiązuję od 15 b. m. 

— Kupey proszą © zwyżkę cen soli. Wczo 
raj do dyrektora państwowego monopolu 
solnego w Wilnie zgłosiła się delegacja skle- 
pikarzy i przedłożyła mu memocjał, da- 
Jac zwiększenia cen soli lub udzielenia wiek 
szego rabatu, gdyż 10 proc. dotychczasowych 
nie wystarcza ze względu na wielkie podat 
ki i amortyzację. 

Dyrektor, po wysłuchaniu żądań skle. 
poradził im zwrócić się do mini 
skarbu, gdy. atwienie podobnej 
ie leży w jego kompetencji. 

ARTYSTYCZNA. 
— Šezonowe zanikniętie naszych skar- 

bnie sztuki, Ponieważ jednocześnie z zam- 
knięciem dorocznej Wystawy Wil. T-wa 
Art-Plas. tustmiętemi zostały z niej obrazy 
lnst« propagandy Sztuki, więc obecnie po- 
zostaje dla zwiedzania samo tylko Mużeum 
Sztuki Współcześńej, ulokowane jak wiadc- 
mo, w Kordegardzie w podwórzu Pałacu Re- 
prezentacyjnego. » 

Jednak i to ostatnie, przez przeciąg mo- 
że kilku dni nie będzie udostępnione dla 
oglądania przez publiczność, dopóki mia- 
nowicie nie zostaną spakowane w tym lo- 
kalu i odesłane do Warszawy obrazy wyżej 
pomienionego Instytutu Propag. Szt. Zarząd 
owego Muzeum Szt. Wsp. nieomieszka w 
swoim czasie obwieścić o dniu otwarcia swej 
wystawy muzealnej. 

ak widzimy z powyższego oraz ź powo 
du zamknięcia na czas jednego miesiąca lo- 
kalu bibljotecznego i muzealhego Wil. f-wa 
Przyjaciół Nauk, jak również 'z powodu 
przeniesienia Wystawy Stałej Dzieł Sztuki z 
Wilna do Druskienik, miasto nasze zostało 
pozbawione, na czas zresztą krótki, Wwszel- 

kich tu niemal ekspozycyj sztuki. 

    

   
   

   

     

  

   
    

      

  

    

   

   

    

  

RÓŻNE. 
-— Zarząd Banku Właść, Średn. i Drobn. 

Nićruch. m. Wilna i Woj. Wileńskiego, Mi 
ckiewieza 11, podaje do ogólnej wiadomości, 
że na nadwyczajnem Walnem Zgromadzeniu 
Członków odbytem w dniu 12 lipca r. b. do. 
konano nowych wyborów do Rady Nadzor- 
czej i Zarządu. 

.Do Rady Nadzorczej przez tajne głoso- 
wanie weszli p. Iżycki Herman Bronisław 
jako prezes, p. płk, Koszczej Jan jako wfce- 
prezes, pp. Ordo Pan, Narbut Teodor, Mar- 
kul Michał, Monkiewicz Seweryn, Kopec Jó- 
zel, major Kostko Józef, Tretynkiewicz F! 
jasz, jako członkowie inź. Buyko Kazimierz 
i Tretynkiewiczowa Teresa jako kandydaci. 

Do Zarządw weszli pp.: Łukaszewicz Mi- 
chat jako prezes;. Wabiszezewicz Antoni, ją. 
w wice-prezes i Błażewiez Ignacy jako skar 
nik. 
— Nowe przepisy dla aptekarzy, Z dn. 

27 b. m. wchodzi w życie rozp. Mi. S. Wewn. 
z dn. 28,VII.30 r., nw mocy Którego recepty 
lekarskie zatrzymywane: będą w aptekach, 
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Prezydjum Rady Głównej 
Rob. Zw. Zawod. Ziem 
Północno-Wschodnich 

u p. wojewody Beczkowicza. 

W dniu 15 b. m. p. wojewoda wi- 
leński Zygmunt Beczkowicz przyjął 
Prezydjum Rady Głównej Robotni- 
czych Związków Zawodowych Ziem 
Północno-Wschodnich w osobach: Wa 
lukiewicza Konstantego — prezesa, 
Mackiewicza Stanisława — wicepre- 
żesa Tarasowa Jana — sekretarza. 

Delegacja wysunęła cały szereg de- 
zyderatów w sprawie bezrobocia, m. 
in. kwestję pomocy bezrobotnym, 
wstrzymania eksmisji bezrobotnych z 
mieszkań i wiele innych. 

Pan Wojewoda oświadczył, że kwe 
stja bezrobocia żywo go interesuje i 
dlatego też na dzień 16 lipca zwołuje 
specjalną konferencję w celu wyłonie- 
nia Społecznego Komitetu, któryby za- 
jął się pomocą dla bezrobotnych. Na 
konferencję tę p. Wojewoda zaprosił 
również przedstawicieli Rady Głównej 
Związków Zawodowych. 
ai   

wydawane zaś będą jedynie odpisy recept, 
przylepiene w formie „chorągiewek* do fla- 
szek z lekarstwami. Recepty żne będą tył-        

  

     

  

ko wówczas, jeżeli zawie będą, oprócz 
przepisanego według wszelkich prawideł le- 

„karstwa, również imię, nazwisko i miejsce 

zamieszkania chorego. 

TEATR | MUZYKA 
=— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś 0 godz. 

8:15w. świetna komedja A. Móllera i R. 
Lorentza p. t. „Pan znak zapytania”, w no- 
wej, wytwornej oprawie dekoracyjnej J. Ha. 
wryłkiewicza. Reżyserja R. Wasilewskiego. 
W rolach głównych pp.: Eichlerówna, Sawi+ 

cka, Kreczmar i Jaśkiewicz. 
— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyń 

skim. Codziennie arcyzabawna krotochwila 
i Armant'a p. t. „Wesoła spółka”, 

serji K. Wyrwicza, z udziałem pp: 
Niw ej, Kamińskiej, Mileckiego, Ciecier- 
skiego i innych. 

Muszla koncertowa w ogrodzie po- 
Bernardyńskim. Dziś o godz. 8.30 w. w mu- 
szli koncertowej w ogrodzie po-Bernardyń- 
skim odbędzie się koncert na aparatach 
dźwiękowych firmy ktrit. 

Nadaną zostanie opera Verdiego „Rigo- 
letto* w wykonaiu czołowych sił opery La 
Scala w Medjolanie. 

Geny miejsc od 40 gr. do 20 gr. 
— W najbliższą sobotę wieczorem w mu 

szli koncertowej wystąpi p. Rejzer-Kapłan 
ze swoim zespołem tanecznym. 

— Wkrótce Dyrekcja Teatrów Miejskich 
Z. A. S. P. wystąpi z miłą niespodzianką, 
rozpoczynając w Teatrze Letnim w ogrodzie 

      
   

    

    

  

  

po-Bernardyńskim od dnia 24 b. m. przed-* 
stawienia. Rewji, pod kierunkiem artystycz- 
nym Ludwika Sempolińskiego, ulubieńca pu- 
bliczności, ostatnio artysty i reżysera Teat- 
rów „Wesoły wieczór* i „Morskiego Oka* 
w Warszawie. 

Zespół ten uzupełniony będzie gwiazdami 
i gwiazdeczkami Rewij warszawskich pp.: 
Janiną Kozłowską, Ireną Carnero, Marją 

  

Osińską, Jerzym Klimaszewskim, girlsami, 
baletem  Wierzyńskich, oraz Ludwikiem 
Sempiūskim. 

— Koncert popularny. We czwartek dn. 
16 lipca r. b. o godz. 8.30 w. odbędzie sie 
w Parku Sportowym im. gen. Żeligowskie- 
go (wejście z uł. Syrokomli) koncert popu- 
larny pod batutą p. Władysława Szczepań- 
skiego przy współudziale znanej spiewaczki 
p. Zofji Plejewskiej. 

RABJG 
Fala 244 m. mocy 21,5 Kw. 

CZWARTEK, dnia-16 lipca-1931 r. 

   
   

11.58: Czas. 12.05: Muzyka operowa (piły 
ty). 13.10: Kom. meteor. 16.30: Program 
dzienny. 16.35: Wywiad wojskowy. 16.45: 

  

Kom. dla żeglugi. 16.50: „Tajne oddziały bo 
jowe w roku 1905* — odcz, 17.10: Muzyka 
skandynawska (płyty). 17.35: Odczyt o es- 
peranto. 18.00: Koncert popołudniowy. 19.00 
Skrzynka pocztowa Nr. 158, 19.20: „W šwiet- 
le rampy* — nowości teatralne. 19.35: Pro- 
gram na piątek i rozmaitości. 19.50: Kon 
20.15: Koncert. 22.00: „Na szczycie Fundzi* 
— felj. 22.15. Kom. z Warszawy. 22.30: Re- 
cital wiolenczelowy Alberta Katza. - 23.00: 
Muzyka taneczna i lekka. 

PIĄTEK, dnia 17 lipca 1931 r. 
11.58: Czas. 12.05: Muzyka lekka i tane- 

czna (płyty). 13.10: Kom. meteor. 16.40: Pro 
gram dzienny. 16.45: Kom. dla żeglugi. 16.50: 
Lekcja francuskiego. 17.10: Koncert życzeń 
(płyty). 17.35: „O źródłach energji na zie- 
mi i gwiazdach** — odcz. 18.00: Muzyka lek- 
ka. 19.00: Kom. L. O. P. P. 19.15: „Wycie- 
czka w okolice Wilna* — pog. II z cyklu 
„Znasz-li ten kraj?“ wygl. dr. Stanisław Lo- 
rentz. 19.30: Program na sobotę i rozmaito- 
ści 19.40:Kom. 20.15: Koncert symfoniczny. 
22.00: „W klubie par nek“ — felj. 22.15: 
Kom. i muzyka taneczna. 

NOWINKI RAĄDJOWE. 
PIEŚNI BIAŁORUSKIE. 

O godz. 18.00 (lok). Dzisiejszy koncert 
popołudniowy radjostacji wileńskiej poświę- 
cony jest tym skarbom kultury ludu biało- 
ruskiego, jakie stanowią jego pieśni. Pie- 
śni te w języku białoruskim opracowane 
przez p. Pawła Karuzo wykona p. Hanna 
Duż-Duszewska. Przy fortepianie zasiądzie 
p. Karuzo. Resztę programu wypełni orkie- 
stra salonowa pod dyr. kapelmistrza Bana- 
szewskiego, 

ZMIANA PROGRAMU, а 
O godz. 22.30 (na całą Polskę). Zamiast 

zapowiedzianego recitalu fortepianowego p. 
Zygmunta Jeśmana usłyszymy koncert p. 
Kalza. 

a SPOWODOWANIE ONCE 

lle zjada i wypija człowiek. 
Jeżeli przypuścimy, że przeciętny wiek 

ćzłowieka wynosi 70 lat, to ilość zjedzonych 
przez niego w tym okresie pokarmów jest 
tak kolosalna, że ujrzawszy ją w jednej wiel- 
kiej masie, każdy z nas nie chciałby wierzyć, 
iż sam jeden zdołał to wszystko pochłonąć. 
A więc człowiek normalny i zdrowy zjada 
przez okres 70-u samego tylko chleba nie 
mniej jak 14 tonn, wziąwszy pod uwagę, że 
dzienna porcja chleba i potraw mącznych 
wynosi przeciętnie ćwierć kilograma. Przy 
obliczeniu tem uwzględniono mniejsze spo: 
życie chleba w pierwszem i ostatniem dziesię- 

cioleciu a człowieka. Gdybyśmy ź tej ilo- 
ści wypi li jeden bocheneczek, to zająłby 
on. miejsce 1,200 stóp sześciennych. Nie 
mniej poważnie przedstawia się ilość spoży 
tego mięsa, ryb i jaj. Trudniej ustalić jest 
ilość spożytej soli i cukru, ałe dochodzi ona 
mniejwięcej do 4.500 kg. cukru i 750 kg. soli. 
Obliczenie wypitych płynów przedstawia w 
Sswyrme rezultacie poważną ilość 37 tysięcy 
litrów. W sumie spożywa człowiek w okresie 
70-а lat około 45 tonn pokarmów stałych 
1 43 tonny płynów, — razem 97 tonn roz- 
maitego' pożywienia. 

  

  

  

  

   

     

     



Z OSTATNIEJ CHWILI 
Nadzieja na dalszy przypływ dewiz. 

BERLIN. 15.VII. (Pat). Biuro Con- 
ti donosi: Bank Rzeszy postanowił 
chwilowo nie zwoływać rady gene- 

ralnej. Koła poinformowane uważają, 
że podwyższenie dyskonta jest za- 
rządzeniem, mającem doprowadzić 
znowu do normalnego obrotu pie- 
niężnego i dewizowego. Krok ten 
dowodzi ostatecznej rezygnacji z 
projektu emisji nowych banknotów 
rentowych. 

Bank Rzeszy, w którego ręku le- 
ży ochrona waluty, wymaga bez- 
względnej kontroli nad obiegiem ban- 
knotów. W kołach Banku Rzeszy 
wyrażają nadzieję, że nastąpi dalszy 
przypływ dewiz z rynku wewnętrz- 
nego, który w ostatnich dwóch 
dniach wynosił 50 miljonów mk. 
Wzmocni to oczywiście stanowisko 
walutowe. 

Śmiałe włamanie do magistratu w Bielsku. 
Łupem bandytów 

BIELSK, 15.VII. (Pat). Nocy dzisiejszej 
mieznani sprawcy dokonali śmiałego włama- 
nia do biura magistratu w Bielsku. Sprawcy 
przy pomoey drabiny dostali się na pierwsze 
piętro, skąd przez salę posiedzeń rady miej- 
skiej weszli do gabinetu burmistrza, gdzie 
zrobiwszy w podłodze otwór, dostali się da 
kasy miejskiej. Po rozpruciu rakiem żelaz- 
nej kasy zabrali z niej tylko 50 groszy, 
gdyż więcej pieniędzy tam nie było. 

Komunizm 
ATENY, 15.VHI. (Pat). W całym kraju 

wywołały wielką sensację wyniki ostatnich 
wyborów uzupełniających do parłamentu w 
okręgu wyborczym Mityleny, zarządzonych 
naskutek złożenia mandatu poselskiego przez 
byłego ministra komunikacji Karapanajoti- 
sa. Najgroźniejszym rywalem wybranegó 
kandydata rządowego okazał się komunista, 

padło .. 50 groszy. 
W międzyczasie mieszkający wpobliżu 

woźny magistratu, słysząc podejrzane szme- 
ry zawiadomił policjanta, który, zbliżywszy 
się do gmachu magistratu, został przez ban- 
dytów zasypany strzałami rewolwerowemi. 
Za włamywaezami, którzy pod osłoną strza- 
łów zbiegli z gmachu magistratu, polieja 
wszczęła pościg. Wywiązała się strzelanina 
między policją a uciekającymi bandytami. 
Bandytom udało się zbiec. 

w Grecji. 
który pod względem ilości otrzymanych gło 
sów zajął niespodziewanie drugie miejsce. 
Cała prasa zwraca uwagę na ten znamienny 
fakt, ostrzegając społeczeństwo przed nie- 

bezpieczeństwem idei komunizmu w obliczu 
zbliżających się wyborów do nowego parla- 
mentu. 

Katastrofalne ulewy w Meksyku. 
MEXICO-CITY, 15, 7. (Pat). — Spóźnio- 

na w tym roku pora deszczowa rozpoczęła 
się nagle niezwykle gwaltownemi ulewami, 
które wyrządziły dużo poważnych szkód. 

Wezbrane rzeki i kanały pozalewały w 
okolicach stolicy dużo domów, poniszczyły 
mosty i połączenia telefoniczne. Nad mia- 
steczkiem Texcoco przeszła wczoraj olbrzy- 
mia trąba wodna, dochodząca do 200 met- 

rów wysokości, wyrządzająe wielkie szkody. 
Linja kolejowa South-Pacifie uległa ogrom- 
nym zniszczeniom tak, że wszelkie połącze- 
nia kolejowe z półnoeno-zachodnią częścią , 

kraju oraz z Los Angelos na czas nieograni- 
czony zostały przerwane. W okolicy Nay- 
arit pozalewane zostały liczne tunele. W wie 
lu miejscach woda podmyła tory kolejowe. 

Ciekawy wynalazek 
umożliwi ratowanie 

HELSINKI, 15.VII. (Pat), Inż. Ragner 
Blomxvist uzyskał patent na wynalazek, u- 
możliwiający ratunek tonących łodzi podwo- 
dnych. Wynalazek polega na możności wy- 
rzucenia z zatoniętej łodzi w drodze mecha- 

łodzi podwodnych. 

niczno-pneumatycznej specjałnie skonstru- 
owanych pontonów, które zwiększają bardzo 
znacznie wyporność łodzi, tak, iż podnosi 
się ona do poziomu powierzchni morza. 

Samolot zaczepił o górę. 
2 osoby poniosły śmierć. 

GRENOBLE, 15.VIL. (Pat). Samolot lecą- 
ey z Cannes do Paryża, przelatując ponad 

górami, wskutek mgły zaczepił o wierzcho- 
łek góry i uległ zdruzgotaniu. Pilot oraz 

DOEBETEWESZ 

KI Ni a ki a dnia 14-go do 16-go e e 

m Miejskie | x; zy KKarjera Chaplin 
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— Kas 

dwie pasażerki ponieśli śmierć na miejseu. 
Dwie inne pasażerki zostały ciężko pora- 
nione. 

  

a czynna od godz. 5 m. 30. — — 

E-U--R-J - EN w 

Rozsądny głos wśród wrzawy 
BERLIN 15.7. Pat. — Zarząd par- 

tji radykalno-demokratycznej uchwalił 
odezwę, domagającą się rezygnacji 
Niemiec od budowy dalszych pancer- 
ników i planu unji celnej z Austrją. 
Partja radykalno-demokratyczna ocze- 
kuje, że rząd Rzeszy z energją poprze 
postulaty rozbrojeniowe i ze swej stro 
ny poważnie zredukuje budżet Reich- 
swehry. Rząd powinien również wystą 
pić zdecydowanie przeciwko manife- 
stacjom Stahlhelmowców i paradom 
hitlerowskim, przeprowadzić natych- 
miast reformę gospodarki Rzeszy i u- 
prawiać konsekwentną politykę kolo- 
nizacyjną. Dotychczasowa polityka 
gospodarcza rządu była niewłaściwa. 
Kredyty mogą tylko chwilowo złago- 
dzić skutki dotychczasowych błędów. 
Na dłuższą metę przynieść musi isto- 
iny ratunek tylko zasadnicza zmiana 
dotychczasowej niemieckiej polityki 
gospodarczej i zagranicznej. 

W Gdańsku. 

GDAŃSK 15.7. Pat. — W związku 
z decyzją utrzymania giełdy w stanie 
nieczynnym w Niemczech w dalszym 
ciągu całego bieżącego tygodnia. gieł- 
da gdańska będzie również nieczynna 
aż do poniedziałku. 

GDAŃSK 15.7. Pat. — Zamknię- 
cie banków i instytucyj bankowych о- 
raz kas oszczędności wywołało w sze- 
rokich kołach robotniczych obawy co 
do otrzymania zarobków tygodniow., 
które w Gdańsku wypadają w piątek. 
W związku z tem Senat we środę opu: 
blikował komunikat, stwierdzający, że 
niema podstaw do obawy co do termi- 
nowych wypłat, gdyż wszystkie niez- 
będne w tym celu zarządzenia zostały 
wydane i zarobki wypłacone będą bez 
żadnej zwłoki. 

Dzisiejsze „„Danz Neuste Nachr.“ 
w sprawozdaniu z ogólnej sytuacji fi- 
nansowej na rynku gdańskim umiesz- 
czają wiadomość, że banki polskie, 

względnie bezpośrednio z Polską zwia- 
zane swych czynności nie przerywały. 
Odpowiada to istotnemu stanowi rze- 
czy, zapowiedzianemu już” wczoraj 
przez przedstawiciela banków pol- 
skich na zebraniu związku banków 
gdańskich i potwierdzonego podczas 
dzisiejszego zebrania przedstawicieli 
instytucyj bankowych polskich. Bri- 
tisch Polisch Trade Bank, Bank Fran- 
cuskq-Rolski, filje Banku Kwilecki- 

Potocki i Związku Spółek  Zarobko- 
wych pracują normalnie w zakresie 

  

10 wielkich aktów spaz- 
matycznego śmiechu, hu- 
moru, łez i wzruszeń. 

мы Ргиез\ца filmowy Nr. 28—1981 Toki. 
Początek seansów od godz. 6-ej. — 

  

DŹWIĘK. KINO-TEATR 

„ARLIOS“ 
Wileńska 39, tel. 9-28 

Dziś premiera Wy 
Konferansjerkę w jęz. 
polskim prowadzi 

    

ułubieniec Warszawy 

ielka rewja 

Fryderyk Jarosy 
Na |-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter od | zł. 

dział. jwybitn. londyńsk. Siouia 
gwiazd filmow. i tcataln jk ANNA May Wong i 

NAD PROGRAM: 

e Atrakcje dźwięk. 
Seansy od g. 4-ej 

  

Dźwiękowe Kino 

E2 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 

  

Woli et. Joan Grawford. 

Najnowszy przeb. dźwięki! 

Po raz pierwszy w Wilniel NIEOKIEŁZNANA 
Dramat miłosny rozgrywający się na tle New-Yorku oraz dzikiej ASK: 
NAD PROGRAM: Wszechświatowy dodatek dźwiękowy „Foxa“. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15., w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

musu Następny program: Po raz pierwszy w Wilnie dźwiękowy szlagier ZAŁOGA ŚMIERCI uzemu 

Dziś! 
    

Ceny zniżone. 
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PL BON S"RI 

wszystkich operacyj. Banki te dokony 
wały w dn. 15 b. m. wypłat bez żad- 
nych ograniczeń. Zapotrzebowanie w 
tych bankach nie przekracza normy. 

Giełdy niemieckie pozostają 
nieczynne. 

BERLIN 15.7. Pat, — Giełdy niemieckie 

pozostaną zamknięte do końca bieżącego ty- 
godnia. 

T Ais k ia ZZA 

Sytuacja na rynku pieniężnym 
spokojna. 

Sytuacja na naszym rynku pieniężnym 
jest zupełnie spokojna. Podwyższenie kursu 
dolara got. przez Bank Polski na giełdzie 
oficjalnej w dniu dzisiejszym tłumaczone 
jest tem, że Bank Polski traktuje dolar got. 
jako towar. Ci, którzy pragną koniecznie na- 
być dolary gotówkowe, muszą płacić za nie 
wysokie ceny. Dziś już kurs dołara jest u 

nas tak wysoki, że opłaca się sprowadzenie 
dolara z Ameryki, który po pokryciu kosz- 
tów transportu kosztować będzie poniżej na- 
szego kursu. Zapotrzebowanie na dolary na 
giełdzie oficjalnej było nieco zwiększone, 
jednak dalekie od zapotrzebowania wysokie- 
go. Spekulanci są obecnie bardzo ostrożni 
w nabywaniu dolarów, wiedząc, że Bank 
Polski posiada tak znaczne zapasy dewiz i 
walut zagranicznych, iż w każdej chwili mo- 
że pokryć całkowite zapotrzebowanie rynku. 

Zaburzenia na pieniężnym rynku niemie- 
ckim wykazały, że rynek nasz jest w bardza 
dużym stopniu usamodzielniony i wypadki 
niemieckie nie wywierają na niego wpływu. 
Okazuje się, że wojna celna, którą Niemcy 
od lat prowadzą z Polską, wpłynęła dodat: 
nio na rozwój nietylko gospodarczy Polski 
ale również i oderwała kapitałowy rynek 
polski od niemieckiego. Zwiazkowe bankei 
prywatne posiadają znaczne zapasy płynnej 
gotówki t. zw. pogotowia kasowego, które 
całkowicie wystarczy na pokrycie zapotrze- 
bowania, gdyby nastąpił na nie nacisk ze 
strony publiczności. 

Sfery giełdowe oczekują z dnia na dzień 
załamania się kursu dolara gotówkowego 
sztucznie wywindowanego. Wskazuje na to 
mocny kurs złotego. Mianowicie na dzisie'- 
szej giełdzie warszawskiej kursy szeregu 
bardzo mocnych dewiz zagranicznych euro- 
pejskich obniżyły się, co jest dostateczną 
wskazówką, że kurs złotego ma tendencję 
raczej zwyżkową. Wobec tego zwyżka dola- 
ra gotówkowego jest objawem samodzielnym 
i w najbliższych dniach prawdopodobnie 
kurs dolara powróci do poziomu poprzed- 
niego. (Iskra). 

SPORT 
Otwarcie VI narodowych 
zawodów: strzeleckich. 

LWÓW 15.7. Pat. — W dniu 15 b. m. 

przed południem na strzelnicy reprezentacyj- 
nej przy ul. Kleparowskiej odbyło się otwar- 
wie VI narodowych zawodów strzelecikch, 
stanowiących eliminację do mistrzostw strze 
leckich świata. W uroczystości wzięli mię- 
dzy innymi udział: inspektor armji gen. Ró- 
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mmel, wicewojewoda lwoski p. Trojanowski, 
dowódca O. K. gen. Popowicz, komendant 
główny Związku Strzeleckiego płk. dypl. Ru- 
sin, przedstawiciele władz miejskich, Zwią- 
zku Strzeleckiego i t. d. 

Po oddaniu strzału armatniego, przy 
dźwiękach hymnu narodowego, podniesiono 
flagę o barwach państwowych, dając przez 
to sygnał otwarcia zawodów. Do zebranych 
przemówił gen. Rommel. Po oddaniu przez 
przedstawicieli władz strzałów honorowych 
rozpoczęły się strzelania ćwiczebne, któ 
rych wyniki w pierwszym dniu, stosownie do 
programu, nie są zaliczone do ogólnej kla- 
syfikacji. 

Nowy rekord światowy 
na 2 tys. yardów. 

STOKHOLM, 15.VII. (Pat). Na międzyna- 
rodowych zawodach lekkoatletycznych w 
Stokholmie znakomity biegacz francuski 
Ladoumegue pobił światowy rekord na dy- 
stansie 2 tys. yardów, należący do Finland- 
czyka Purje. Czas Francuza 4 min. 53 sek. 
Jest on lepszy o 5,5 sek. od rekordu Pur- 
jego. — Jest to ezwarty z rzędu rekord 
światowy, ustanowiony na średnich dystan- 
sach przez Ladoumegue'a. 

TRZY DNI SENSACYJ TENISOWYCH 
W STOLICY. 

W najbliższy czwartek, piątek i sobotę 
sekcja tenisowa warszawskiej Legji zgotuje 
Warszawie wielką sensację tenisowa. Na za- 
proszenie eLgji przybywa na wspomniane 
trzy dni do stolicy Davis Cup'owa drużyna 
Indyj Wschodnich, w składzie: Hadi i Fy- 
zee. 

Hindusi rozegrają w Warszawie spotka- 
nie według regulaminu Davis Cupu, a więc 
cztery single i jedną grę podwójną. Polsk: 
wystawia dwie swoje najlepsze rakiety: Tło. 
czyńskiego i Maksa Stolarowa, z których ka- 
żdy rozegra dwie gry pojedyńcze z Hindu. 
sami i wspólnie stanowić będą parę w grze 
podwójnej. 

We wszystkie trzy dni początek meczów 
o godz. 16.15. Spotkanie rozegrane zostanie 
na reprezentacyjnym korcie Legji. 
Geny „biletów: w loży zł. 7, na trybunie 

pierw: zł. 4, na trybunie drugiej zł. 2. 
Młodzież szkolna zł. 1. (Pat). 

WŚRÓD PISM 
PRZEGLĄD POLITYCZNY — czasopismo 

poświęcone zagadnieniom polityki zagranicz- 
nej — Zeszyt 5-ty z maja 1931 r. poświęcony 
jest w większej części kwestji cukru w obro- 
cie i stosunkach międzynarodowych. Zeszyt 
otwiera artykuł znanego finansisty p. Hipo- 
lita Gliwiea p. t. „Cukier w ekonomice*, po- 
czem Drzażdżyński pisze o konkurencji obu 
rodzajów cukru — buraczanego i trzcino- 
wego. Obecnie światowa produkcja cukru 
buraczanego wynosi tylko 35 proc. ogólnej 
produkcji, czyli że 65 proc. cukru spożywa- 
nego przez ludzkość stanowi cukier trzcino- 
wy. O kryzysie światowym w przemyśle cu- 
krowniczym informuje p. Karol Sachs a o 
położeniu cukrownictwa w Polsce i roli jego 
w eksporcie polskim — p. Jan Iwasiewicz. 

Na tem kończą się sprawy cukrowe. W 
zeszycie „Przeglądu Politycznego 

znajdujemy ciekawy artykuł p. Etienne Fo- 
urnola o bezkrwawej rewolucji hiszpańskiej, 
zwykłą kronikę miesięczną (wypadki w Niem. 
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Sprzedaje się 

zaścianek 
23 dziesięciny ziemi z la- 

Cena 15000. Dowiedzieć 
się: poczta Kiemieliszki, 
R. Kołosowski 

Kupię młyn wodny 
  

Sapočkinie, 
cztowa 13. 

ska | MADA DZBZIMA 
sklep owocowy 

i wody sodowej w b. do- 
brym punkcie. Wiadomość: 

  

  

POSZUKUJE SIĘ * 

mieszkanie 

Nr. 161 (2103) 

czech), obfitą bibljografję , oraz chronolo- 
giczne zestawienie wydarzeń na całym šwie- 
cie. 

Załącznik do zeszytu zawiera dokończe- 
nie streszczenia obrad Indyjskiej konferencji 
Okrągłego Stołu, oraz inne dokumenty z dzie- 
dziny aktualnej obecnie sprawy Indyjskiej. 

Przegląd Polityczny jest pismem b. po- 
Żytecznem, jako informator i przewodnik po 

gadniennach polityki międzynarodowej. 
Szkoda jednak że ukazuje się bardzo niere- 
gularnie. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

Przy ul. Benedyktyńskiej Nr. 8 miał 
miejsce następujący wypadek: 

W jednem z odremontowanych mieszkań 
tego domu zatrudniona była przy oczyszeza- 
niu lokalu niejaka Marjanna Waszkinieł. 

W pewnej chwili skutkiem osunięcia się 
drabiny na której stała, Waszkiniel spadła 
na ziemię odnosząc ciężkie uszkodzenie cia- 

   

ła. Przewieziono ją do szpitała. (e). 

WIELKA KRADZIEŻ PRZY UL. KWASZEL- 
NEJ. 

Ubiegłej nocy do mieszkania Idela Sza- 
piro przedostali się przez iią szybę zło- 
dzieje, którzy wykradli z mieszkania garde- 
robę, biżuterje i inne rzeczy ogólnej warto- 
ści 2.500 złotych. 

Złodziei narazie nie ujawniono. Powia- 
domiona policja wdrożyła energiczne docho- 
dzenie. 

Skradzione rzeczy były ubezpieczone w 
jednem z towarzystw asekuracyjnych na 
1.000 dolarów. (e). 

KRADZIEŻE. 

— W dniu 14 b. m. Kondratowiczowi 
Michałowi (Krakowska 5) w nocy z dnia 13 
na 14 b, m. nieznani sprawcy skradli z mie- 
szkania garderobę męską i obuwie łącznej 
wartości 400 zł. 

— 14 b. m. Mackiewiczównie Marji (N. 
Wilejka) skradziono płaszcz damski warta 
ści 100 zł. Kradzieży tej dokonał Dymitro- 
wicz Maciej (Wielka 14), którego zatrzyma- 
no z płaszczem. 

— 14 b. m. na gorącym uczynku kra- 
dzieży przy ul. Popowskiej 31 zatrzymana 
została Krasowska Marja bez stałego miej- 
sea zamieszkania. 

Rozmaitości. 
Kto mówi więcei: 

kobiety czy mężczyźni? 
Niewyczerpany temat dowcipów — ga- 

datliwość kobiet — uległa jako dogmat ostre 
mu atakowi i zaprzeczeniu. Atak i dowód 
zarazem wyszedł ze strony urzędowej angiel- 
skiej „Parlamentary Gazette“. Z załą 
nych w Gazette statystyk wynika niezbie 
iż posłowie Izby Gmin mężczyźni mów:ą 
bezporównania więcej i dłu: niż posłowie- 

kobiety. Lady Astor np. wniosła podczas 
ostatniej sesji parlamentu tylko 97 małych 
interpelac: natomiast sir Kingsley Wocd 
wniósł aż 569 zapytań. Lord Percy wygłos:? 
mowy, które zajęły w djarjuszu razem 175 
szpalt, natomiast ks. Atoll mowy zajęły tvł 

ko 87 szpalt mis Bondfield 58 szpalt, M. 
Philips 30 szpalt, mis Lee — 27 szpalt ele. 
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Od 5 do 15 wrzešnia 1931 roku 

TanRci WscHoDNIE 
WE LWOWIE 

Doroczny zjazd kupiectwa z całego kraju. Orjen- * 
tacyjna rewja cen. W dobie stagnacji zbiorowa 
propag. spożycia dla wszystk. branż i artykułów. 
Centralny rynek eksportu i zbytu dla ziem 
południowo - wschodnich i krajów ościennych. 

Punkt zborny dla handlu lewantyńskiego. 

Zgłoszenia wystawców najpóźniej do 20 sierpnia przyjmuje 
i wszelkich wyjaśnień udziela: 

BIURO TARGÓW WSCHODNICH 

we Lwowie, Plac Wystawowy, telefon 5-37, 9-64. 

Nowo otwarta 
PRACOWNIA OBUWIĄ 

H. JUNDZIŁŁA 
przyjmuje obstalunki ; re- 

sem, budynek nowy, blis- | P“7249S- Wykonywa wy. 

ko miasteczka, położony RE = 
w ładnej miejscowości. etmańska Nr. 2 5892 

  

fa jednokonn 
Kupię płata” 
na resorach. Oferty z po: 

daniem ceny proszę skła- 
dać w „Kurjerze Wileńsk.* 

5894 

  

czy prawa spółkowe, lub | Pod W. P, 5836 
wezmę w dzierżawę. Pi- 
sać: K. Nowicki, poczta Akuszerka 

skrytka po- 

przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. 1. 

  

ul. Portowa Nr. 28, m. 9. W. Zdr. Nr 3093. 

Mleczarnia, ód g. 5—7 w. 

26 Akuszerka 

Marja Laknerova z 3—4 pokoi w rejonie 
  

  

NAJTANIEJ Tłumacz języków obcych Midi de Beanić kupuje się dobre towary u GŁOWIŃSKIEGO. wychodzi miesięcznie w trzech wydaniach: angiel- 

Czy chcesz się dowiedzieć co powie o Twoich zdolnościach, 
przeznaczeniu słynny Psycho-grafolog Szyller-Szkolnik. Czy 
chcesz wiedzieć, jak żyć, czynić i postępować, aby zwycięs- 
ko przeciwstawić się losowi? Napisz imię, rok i miesiąc uro- 
dzenia, otrzymasz analizę. charakteru darmo. Poznasz kim jes- 

ulicy Wiełkiej, Wileńskiej | przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 

  

lub Kalwaryjskiej. Zgło- | ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

szenia adres. do Admin. W. Z. P. Nr. 69. 
„Kurjera Wil.* dla L. G. 

1 | UDZIELAM Polecamy welny, jedwabie, jedwabie sztuczne, 
jedwabie bieliźniane, perkale w pięknych de- 
seniach, markizety deseniowe oraz jedwabie 

płaszczowe. 

sko-polski (A), francusko-polski (B), niemiecko-pol- 
ski (C). Ciekawa treść: opowiadania, anegdoty, 
karykatury. Cena n-ru 60 gr. Do nabycia w księ- 

„KĖVA“ (Paris) 
Miokiewioza 87, tel. 657, od 114 
Rozgładzanie i odświeża- 
nie twarzy. Leczenie wą- 

5784   Uwaga — WILEŃSKA 27. „ Tłumacza”, 
garniach. Bezpłatny n-r okazowy wysyła admin, 

Warszawa, Skrzynka pocztowa 396 grów ibryszczy. Elektry- 
zacja. W.Z.P. 58. 480 

  

TADEUSZ SIKORSKI. 24) może odprawiać nabożeństwo? Za nimi wszedł po- 
  

  teś, kim być możesz. 
SZYLLER-SZKOLNIK, Nowowiejska 32. 
pocztowemi na przesyłkę załączyć. 

odpowiedzi słynnego medjum Evigny-Rara zł. 3— 

  

Śmiejąc się weszli do wielkiej izby, gdzie była 

WARSZAWA — Psycho - Grafolog 

Analiza 
75 gr. znaczkami 

szczegółowa, 

  

  Rower ow używ. 
do sprzedania. Zamko- 
wa Nr. 4, L. Rakowski. 

ki ałocw. | Korepetycyj 
Specjalność matematyka. 
Zgłoszenia do administr. 

dla W. K.   5775 

Stali na szczycie góry, spoglądając w przestrzeń. 

ŻYCIE NA GAPĘ. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

W przyczepionym do samego końca długiego to- 
warowego pociągu eleganckim wagonie służbowym 
księcia Niemirowa jechało kilka osób. Wichrowski 
z Martą siedzieli w saloniku, książę z kilkoma koleja- 
rzami w drugim przedziale grali w karty. Tamara 
na uboczu flirtowała z oficerem. Boy w białem dłu- 
giem ubraniu ustawiał na stole talerze i znosił z pro- 
wizorycznej kuchenki potrawy. 

— Waśka — krzyknął książe — na pierwszej 
stacji powiesz głównemu, żeby wagon odczepił. Nie 
lubię jeść, kiedy się wszystko trzęsie. Przyczepimy się 
o drugiej do osobowego. 

Po śniadaniu Marta i Wichrowski wyszli na stację. 
Obok maleńkiego dworca i kilku budynków kolejo- 
wych była spora wieś chińska. Szli piaszczystą progą. 
wzbudzając sensację pośród wieśniaków, którzy po- 
rzucali pracę, przyglądając się z zaciekawieniem nie- 
znanym Europejczykom. 

— (Chodźmy obejrzeć 
zaproponowała Marta. 

Chińczyk—stróż,któremu Wichrowski rzucił kilka 
kopiejek, nisko się kłaniając, wprowadził ich do dużego 
budynku. 

Wichrowski patrzył na okropne twarze siedzą- 
cych na wysokich postumentach bożków i myślał 
o dziwnej religji chińskiej. Na czem polegają właści- 
wie ich wierzenia? Czy wszystko sprowadza się tylko 
do kultu przodków, do którego Chińczycy odnoszą się 
z takim pietyzmem. Co znaczy ta ich gradacja bogów 
na wyższych i niższych? Dłaczego niema we właści- 
wem znaczenia duchowieństwa, a każdy wierzący 

„kumirnię* (świątynię) — 

ROTANA KT TEIKIANTI TI IS I KT IN TA ATAKI 15 
į  Mydawniciwo „Kurjer Wileūski“ S-ka z ogr. odp. : 

  

ъ 

    wažny Chinczyk „bonza“. Nie jest to jednak duchow- 
ny w pojęciu religji chrześcijańskiej, a raczej dozorca 
mienia kościelnego. Ze względów praktycznych na- 
bożeństwo najczęściej jednak odprawia „bonza“. 
Wichrowski zwrócił się do tłumacza z propozycją, 
aby „bonza* odprawił nabożeństwo. 

— To kosztuje „dziesięć kopiejek — rzekł tłumacz 
po krótkiej rozmowie z „bonzą* i z wyrazem niepew- 
ności spojrzał na Wichrowskiego, jakby niedowie- 
rzając, czy cudzoziemiec zaryzykuje taką kwotę. 

Wichrowski w milczeniu skinął głową. „Bonza* 
kazał postawić niski stolik na środku izby, przykrył 
go okropnie zabrudzonym obrusem z wyblakłym zło- 
cistym wizerunkiem smoka. Zapalił kilka cienkich 
świeczek, następnie przyniósł z drugiego pokoju nie- 
wielką urnę, rzucił coś do niej i również zapalił. 
Mdły dym napełnił świątynię. Marta odsunęła się 
od „ołtarza. 

„Bonza* krzykliwie śpiewał. Inni Chińczycy sie- 
dzieli tymczasem na podłodze. Wichrowski miał wra- 
żenie, że się kłócili o coś zawzięcie. „Bonza* zaczął 
naraz biegać dookoła stołu, gestykulując rękami. 
Wreszcie zdmuchnął świeczki i stanął wyprostowany 
przed Wichrowskim z miną dumną i wyrazem głębo- 
kiego poczucia swej wyższości. 

Tłumacz szepnął do ucha: 

  

=> 2a ścia kopiejek on może odprawić 
rosyjskie nabożeństwo. 

Jak 102 
— On chodził do rosyjskiej „kumirni“ i widział 

ski „bonza służył. On dobrze umie, tak 
jak stary rosyjski „„bonza '—zachęcał tłumacz. 

Wichrowski uśmiechnął się i kazał się oprowadzić 
po „kumirni“. 

— Widzi pan — rzekł do Marty, ten ich „bonza“ 
traktuje každą religję jak rzemiosto. On može odprawič 
i prawosławne nabożeństwo. 

  

       
cała rodzina bożków. Korpusy były miedziane, a głowy 
czarne. Jeden bożek miał odciętą rękę. 

-— (o to znaczy? — zapytał Wichrowski tłumacza. 

— Jak była wojna bokserska — objaśnił z uśmie- 
chem Chińczyk — rosyjscy rządowi ludzie uspakajali 
bożków i temu odcięli rękę, myśląc, że jest ze złota. 

— Pójdziemy teraz w góry—zawołał Wichrowski, 
rzucając gromadzie odprowadzających ich Chińczy- 
ków kilkanaście monet. Powstała dzika kłótnia i wza- 
jemne wyrywanie sobie pieniędzy. 

Wichrowski ujął Martę pod rękę. Wąską ścieżką 
wspinali się na szczyt dość wysokiej góry. Trzymał 
ją blizko przy sobie, ciesząc się radośnie, że byli sami, 
czuł jej gorące ciało, każde jej dotknięcie przejmowało 
go przyjemnym dreszczem. Lecz dziwna rzecz, nie 
pożądał jej myślą brutalną tak, jak dotychczas czynił 
z każdą inną kobietą. — Czyżby w ten sposób ząaczy- 
nała. się prawdziwa miłość — pomyślał, patrząc 
w Świetliste jasne źrenice młodej Rosjanki. 

Przypomniał sobie wczorajszy wieczór. Wagon 
służbowy był przyczepiony do pustej towarowej piat- 
formy, za którą ciągnął się długi pociąg. Marta po- 
rwała go za sobą na platformę. Pociąg biegł pośród 
dzikich skał, przed oczyma migały urwiska, 2 
a oni stali przytuleni do siebie, złączeni w jedną moc.. 
Przymknął oczy i zdawało mu się, że leci w przepaść, 
tylko uścisk jej rąk świadczył, że lecą tak we dwoje... 
Marta w nastroju nagłej wesołości miała szalone po- 
mysły. Bez słowa, bo wściekły turkot kół wagonów 
zagłuszał „głos, położyła mu rękę na ramieniu i po- 
ciągnęła do... walca. Wirowali w biegu pociągu, za- 
patrzeni w swe podniecone twarze, rozmawiając bły- 
skami rozognionych spojrzeń, mając nad głowami po- 
godne niebo, a pod nogami uciekającą w dal ziemię. 
Jeden nieostrożny ruch i spadliby pod koła, ponosząc 
śmierć. 

  

Druk. „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

  

  

Bezwiednie oczy ich skierowały się w jeden punkt, 
w jakąś chałupkę na skraju lasu. 

                                        ich- 
rowski. 

— (o to za brunetka, z którą pan był kiedyś 
w klubie, jeżeli wolno wiedzieć? — zapytała Marta. 

— Koleżanka z sądu, nazywają ją tragiczną ko- 
bietą, bo przez nią dwoje ludzi już zginęło. 

— Jak to? 

— Jeden oficer się zastrzelił, a komornik sądowy 
zdefraudował skarbowe pieniądze i przepadł bez 
wieści. 

— A pan chce być tym, który łagodzi rany serca, 
obejmując spadek po samobójcy i defraudancie. 
Pytanie, co ona z panem zrobi — rzekła z krótkim 
jakby wymuszonym śmiechem. 

— Skarbowych pieniędzy nie mogę przywłasz- 
czyć, bo nie jestem komornikiem, mógłbym się tylko 
zastrzelić — żartobliwie odparł, patrząc na nią ba- 
dawczo. Jednak aby uniknąć samobójstwa znalazłem 
już sposób. 

— Jaki? 
— Poznałem ją z nowym podprokuratorem, któ- 

rego los. poprzedników zupełnie nie przeraża, Sądzę, 
że prędko dojdą do porozumienia. 

— Marto Aleksandrówno—zawołał nagle—widzę 
słup dymu na zachodzie, to pociąg osobowy idzie. 
Biegnijmy jak najprędzej, 

— Niech się pan nie denerwuje, ojciec nie pozwoli 

puścić pociągu bez nas. W najgorszym razie przeno- 
cujemy w tej budce straży pogranicznej. 

Pobiegli jednak szybko. Wpadli na stację, kiedy 
już przyczepiano wagon do pociągu. 

— Szkoda — zauważyła Marta — nie będziemy 
mieli gdzie tańczyć. Lecz zato jutro będziemy nad 
morzem. 

(D. e. n.) 

  

Redaktor odpowiedziałny Władysław Monkiewicz 

ча
 

  
  
 


