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Niemcy usiłują ratować siebie 
zanim przyjdzie pomoc z zewnątrz. 

Nowe dekrety Prezydenta Rzeszy. 
Dalsze 3 dni feryj bankowych. — Reglamentacja obrotu 

dewizami. 

Jak wygłąda z ostatnich depesz, 

rząd niemiecki zdecydował się na sze- 

reg drakońskich zarządzeń wewnętrz- 

nych celem powstrzymania katastro- 

fy finansowej. Zmusiło go do tego sta- 

nowisko kapitału międzynarodowego, 

który uchylił się od natychmiastowej 

pomocy. Puszczając się w swe podróże 

powietrzne Luther miał nadzieję uzy- 

skania pod grozą bankructwa, kredytu 

do wysokości 250 miljonów dolarów. 

Banki amerykańskie i angielskie, jak 

również bank rozrachunków między- 

narodowych w Bazylei okazują zasa- 

dniczo chęć przyjścia z pomocą Rze- 

szy, jednakże uzależniają swoją akcje 

od Francji, która zachowuje wielką 

rezerwę. 

Jest to zupełnie zrozumiałe. Fran- 

cja jest obecnie. mimo swoich długów 

wojennych, mimo zawodu, który jej 

przynosi przyjęcie propozycji Hoovera, 

największą potęgą finansową świata. 

Operacja kredytowa o tak ogromnych 

rozmiarach jak to pragnie przeprowa- 

dzić Luther, jest niemożliwą bez udzia- 

łu Francji. Finansiści amerykańscy i 

angielscy chcą związać ją wspólną z 

nimi odpowiedzialnością za losy Rze- 

szy, której bankructwo przyprawić im 

musi nieobliczalne wprost straty. Ho- 

over ze swojem moratorjum przyszedł 

już za późno, aby zapobiec temu, co się 

ujawniło w ostatnią niedzielę w Niem- 

czech. W dzisiejszej sytuacji recepta 

Hoovera stała się niemal bez znacze- 

nia. jeżeli chodzi o odwrócenie klęski 

finansowej Rzeszy. Dziś potrzeba środ- 

ków o wiele bardziej radykalnych, a 

tych bez pomocy Francji uzyskać się 

nie da. Nie dlatego aby poza Francją 

nie było potrzebnych kapitałów, lecz 

dlatego, że kapitał amerykański i an- 

gielski chce przejść do Niemiec tylko 

przez pomost politycznegą porozumie- 

nia francusko-niemieckiego, jako gwa- 

rancji przed wszelkiemi niespodzian- 

kami w stosunkach politycznych. na 

kontynencie. 

Francja nie ma powodu żywić zby- 

tniego zaufania do rządu dr. Briininga 

który, pomimo swej niezaprzeczonej 

umiejętności lawirowania między 

skrajnemi prądami  politycznemi w 

Niemczech. nie panuje całkowicie nad 

sytuacją. Siedząc jak w kleszczach po- 

między komunizmem a hitleryzmem, 

Briining nie ma odwagi przyjąć żą- 

danych przez Francję gwaraneyj po- 

litycznych, obawiając się, że wywoła 

to otwartą rebelję 

skrajnych elementów z prawicy i le- 

wicy. 

awanturniczych 

Można wprawdzie sądzić, że owa 

rebelja nie byłaby w rzeczywistości 

groźną, gdyby w samym rządzie nie 

było chęci folgowania tym buntowni- 

czym nastrojom. Hindenburg dyspo- 

nuje dostatecznym autorytetem, aby 

okiełznać podobne zapędy. Być może, 

że owa groźba Groenera na Radzie Mi- 

nistrów Rzeszy, iż w razie przyjęcia 

warunków francuskich, nie ręczy on 

za subordynację Reichswery, jest zrę- 

cznym bluffem, puszczonym šwiado- 

mie ad usum taktyki rządu. Ale jed- 

inansowej 

  

nocześnie w obliczu klęski 

państwa zbierają się w Dreźnie tłumy 

b. kawalerzystów armji cesarskiej, któ 

rzy nie mają nic lepszego do roboty, 

jak w odświeżonych i wypucowanych 

dawnych mundurach defilować i po- 

krzykiwać przed jednym z truposzów 

generalicji kajzerowskiej,  feldmarsz. 

Mackensenem. 

Gdzież więc są te Niemcy, którym 

Francja może zaufać, skoro najbar- 

dziej umiarkowane ełementy reprezen- 

towane są przez rząd Briininga, ule- 

gający również nastrojom  wojowni- 

czym i korzystający z każdej okazji, 

aby dokuczyć Francji (demonstracyj- 

ne podziękowanie Mussolini'emu za 

przyjęcie propozycji Hoovera) ? 

Dorwania się do włądzy Hitlera z 

jego nieświetną. świtą Francja nie po- 

trzebuje się obawiać. Armja francuska 

ma to do siebie, że mało jej słychać i 

jeszcze mniej jej widać( ale zato Fran- 

cja może na swoją „Га дгапае Миейе“ 

liczyć bez obawy zawodu, jeżeli idzie 

o obronę kraju. 

Mimo wszystko należy przypusz- 

‘, że anglosascy komercjaliści po- 

yczni wyproszą podczas projektowa 

nej w dn. 20 b. m. w Londynie kon- 

ferencji ministrów udział Francji w 

ratowaniu Niemiec. Jest naszym oczy- 

wistym interesem, aby do ostateczne 

go rozprzężenie tam nie doszło, aby 

Niemcy powróciły do równowagi. Ale 

nie powinno to się stać bez zapewnie- 

nia. że zrezygnują one z otwartej i 

kampanji antypolskiej, 

coraz intensywniej od 

   

    

agresywnej 

prowadzonej 

czasu ewakuacji Nadrenji. W tym też 

kierunku powinna polityka polska ak- 

tywnie współdziałać z Francją w naj- 

bliższych dniach i tygodniach. 

EJ 

Pocieszającem zjawiskiem | jest 

brak większych ujemnych następstw 

kryzysu niemieckiego w polskiem ży- 

Jak się okazuje, 

przymusowe oderwanie się gospodar- 

ciu gospodarczem. 

ki polskiej od zależności od Niemiec, 

wywołane kontynuowaniem przez Rze- 

szę wojny gospodarczej  zaostrzyło 

wprawdzie ogólny kryzys lecz wyszło 

Polsce na pożytek w obecnej sytuacji. 

W polskiem życiu gospodarczem pa- 

nuje zupełny spokój, krach niemiecki 

dotychczas nie pociągnął za sobą kra- 

chów lub zachwiania się przedsię- 

biorstw w Polsce. Wprawdzie tutej- 

sze „Nasze Wriemia* notuje wiado- 

mość 6 wycofywaniu udziałów inwe- 

stowanych w polskich zakaładach prze 

mysłowych, przez wiedeński , „Credi- 

tanstalt', oraz banki niemieckie, ale 

informacje te, pochodzące zresztą z 

niewiadomych źródeł, skądinąd nie 

potwierdzają się. Podług tych infor- 

macyj, udziały kapitału niemieckiego 

w przemyśle polskim sięgają kikudzie 

sięciu miljonów dolarów, podczas kie- 

dy w rzeczywistości już w końciu roku 

ubiegłego wysokość tego udziału wy- 

nosiła tylko 83 miljony zł., a od tego 

czasu jeszcze poważnie się zmniejszy- 

ła. 

„Gazeta Handlowa* z dnia wczo- 

rajszego podaje, przeciwnie, wiado- 

mość o napływie kapitałów niemiec- 

kich do Polski w ucieczcie przed de- 

waluacją marki, a zupełny spokój na 

poznańskim rynku pieniężnym, oraz 

normalne funkcjonowanie banków 

polskich w Gdańsku wskazują na zu- 

pełną odporność polskiego życia gos- 

podarczego wobec klęski niemieckiej. 

Jest to bardzo ważny i pożyteczny ar- 

gument dla polityki polskiej współ- 

działającej z Europą w wyszukaniu 

środków przeciwko antypolskiej psy- 

chozie załamujących się Niemiec. 

Testis. 
r 
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Lekarz - Dentysta B. Katz 
W. Pohulanka Nr. 2, powrócił. 

JAPOŃSKI 
PROSZEK K AT 0 L 
radykalnie tępi muchy, komary, 
pchły, pluskwy, prusaki, 
mszyce na kwiatach i wszelkie 

inne robactwo. 
KATOL sprzedaje się w Skła- 
dach Aptecznych i Aptekach. 
Przedstawiciel Katolu H. Wojt- 
kiewicz, Wilno, Kalwaryjska 21 

    

  

    

BERLIN, 16.VII. (Pat). Gabinet 
Rzeszy zakończył we Środę na krótko 
po godzinie 9-ej swe obrady. Uchwa- 

ły gabinetu Rzeszy dotyczą dekretu 
ramowego prezydenta Rzeszy i za- 
rządzeń wykonawczych do tego de- 
kretu. 

Na zasadzie dekretu ramowego 
prezydenta Rzeszy z dnia 15 bk. m. 
rząd Rzeszy wydał 5 obszernych roz- 
porządzeń wykonawczych. Rozporzą 
dzenia te, datowane i wchodzące w 
życie z dniem 16 b. m., regulują stan 
wynikający z wprowadzenia feryj 
bankowych i ograniczeń w obrotach 
finansowych. Przewidują one w głó- 
wnych zarysach eo następuje: 

Waluty zagraniczne. wypłaty, 
przekazy, czeki, weksle oraz inne pre 
tensje, na zasadzie których wierzyciel 
nabywa prawo do spłaty w walucie 
zagranicznej, nabywane i oddawane 
być mogą w Niemczech wzamian za 
walutę krajową tylko w Banku Rze- 
Szy lub za jego pośrednictwem. Bank 
Rzeszy nadać może prawo zakupu i 
sprzedaży innym instytucjom kredy- 
towym i dopuścić do wyjątku. Zagra 
niczne papiery wartościowe nie są u- 
ważane za pretensje. Niedopuszczal- 
ne są tranzakcje terminowe i zobo- 
wiązania, opiewające na walutę za- 
graniezną wzamian za krajowe Środ 
ki płatnicze. 

Handel walutami zagranicznemi 
nie może się odhywać po żadnym wyż 
szym kursie aniżeli ostatni urzędowy 
kurs sprzedaży w Berlinie. 

Nieważne są wszelkie tranzakcje, 
wykraczające przeciwko tym przepi- 
som, o ile kontrahentom znany był 

  

tryb obowiązujący. Tranzakeje do- 
konywane przez Bank Rzeszy lub 
Gold und, Diskontbank nie podlegają 
odnośnym przepisom. kursy walut 
zagranieznych w Niemczech ogłoszone 
mogą być tyłko na zasadzie urzędo- 
wych notowań berlińskich. Minister 
gospodarki lub jego pełnomocnicy za- 
żądać mogą od każdej osoby wyjaś- 
nień o wszystkich tranzakcjach, doko- 
nywanych walutami obcemi, lub pre- 
tensjach, opiewających na zagranicz- 
ne środki płatnicze. Przekraczający 
te przepisy karani będą aresztem i 
grzywną w 10-krotnej wysokości in- 
kryminowanej tranzakcji. Karane bę- 
dzie również namawianie do dokony- 
wania tranzakcyj karygodnych, prze- 
prowadzane świadomie. W tym wy- 
padku dozwolona jest konfiskata od- 
nośnych dewiz oraz majątku oskar- 
żonego. QOgłaszanie nieurzędowych 
kursów podlega również karze. 

Instytucje, do których odnoszą się 
ferje bankowe, z wyjątkiem prywat- 
nych banków emisyjnych i Gold und 
Diskontbank, mogą dokonywać wy- 
płat gotówkowych w dniach od 16 do 
18 b. m. włącznie tylko jeżeli będzie 
udowodnione, że gotówka konieezna 
jest na wypłatę robocizny, pensyj, za- 
siłków bezrobotnym, podatków i in- 
nych świadczeń publicznych. Dni16, 
17 i 18 lipca uważane są jako uznane 
państwowe święta, w myśl procedury 
wekslowej i ustawy czekowej. 

Obroty płatnicze Banku Rzeszy i 
prywatnych banków emisyjnych z 
Gold und Diskontbankiem nie podle- 
gają żadnym ograniczeniom. 

  

Konferencja ministrów 
odbędzie się w Londynie. 

LONDYN, 16-VII. (Pat). Rząd brytyjski powziął decyzję, iż w chwili 

obecnej konieczne jest natychmiastowe zwołanie do Londynu kon- 

ferencji ministrów, co było przewidziane w zaproszeniu komitetu 

ekspertów, mających zająć się szczegółami planu Hoovera. Rząd 

brytyjski pragnie, aby konferencja ministrów zebrała się w Londy- 

nie dnia 20 b. m. o godz. 18. 

Mac Donald i Henderson udadzą się w piątek do Berlina, skąd 

wrócą na wspomnianą konferencję. 

nistrów zostały już wysłane. 

NOWY YORK, 16-VII. (Pat). De- 
cyzja rządu brytyjskiego zwołania 
konierencji ministrów europejskich 
przyjęta została w kołach miaro 
dajnych życziiwie. Jak słychać, Sta- 
ny Zjednoczone na konierencji tej 
nie będą reprezentowane olicjalnie, 
wydelegują natomiast swego o0b- 
serwatora, którym będzie prawdo- 
podobnie Stimson. 

Prezydent Hoover jest zdania, że 

LONDYN, 16-VII. (Pat). 

Zaproszenia do odnośnych mi- 

poprawa stosunków francusko - nie- 
mieckich jest kluczem do rozbudo- 
wy gospodarczej i rozbrojenia 
Europy. 

LONDYN, 16-VII. (Pat). Premjer 
Mac Donald odwołał swą wizytę do 
Berlina ze względu na nagłe zwo- 
łanie konferencji ministrów na po- 
niedziałek do Londyau. Henderson 
przybędzie do Londynu, by wziąć 
udział w tej konferencji. 

W-g uzyskanych w dniu 16 b. m. po połud- 
niu oficjalnych iniormacyj, konferencja londyńska dochodzi w poniedzia- 
łek definitywnie do skutku. 
czący Mac Donald, 

Skład jej ma przedstawiać się: przewodni- 
Wielką Brytanję reprezentują Henderson i Snowden, 

Francję — Laval i Briand, Belgjię—Renkin i Hymans, Niemcy—Bruening 
i Curtius, Włochy — Grandi, Japonję — Matsudaira, Amerykę — Stimson 
oraz ambasador amerykański w Brukseli Gibson. 

Już z samego składu konferencji wynika, że będzie ona posiadała 

charakter wybitnie polityczny, aczkolwiek jej podłoże jest finansowe. 

Konierencja ekspertów, która rozpoczyna się w dn. 17 b. m., scho- 

dzi oczywiście na plan dalszy. Zostanie ona co prawda otwarta, ale 

ulegnie zawieszeniu aż do wyjaśnienia sytuacji po konierencji ministrów, 
która — w-g przewidywań — ma potrwać do 6 dni. ! ы 

Ogłoszenie faktu zwołania konierencji londyńskiej, wizyta minis- 

trów niemieckich w Paryżu oraz względnie spokojny przebieg dzisiej- 

szych wydarzeń w Niemczech wpłynęły uspakajająco na giełdę lońdyń- 

ską. Odpływ złota z Londynu był dzisiaj, wobec zamknięcia w dniu 

wczorajszym banków niemieckich oraz dzisiejszych restrykcyj iinanso- 
wych rządu Rzeszy, minimalny. 

BERLIN, 16.VII. (Pat). Biuro Wolffa in- 
formuje z Waszyngtonu o oświadczeniu, żło: 

żonem przez zastępcę sekretarza stanu Cas- 

tle, z którego wynika, że po telefonicznem 
skomunikowaniu się zastępcy sekretarza sta- 
nu ze Stimsonem prezydent Hoover wydele- 
gował sekretarza stanu Stimsona na konfe- 
reneję londyńską w charakterze oficjalnego 
przedstawiciela Stanów Zjednoczonych. 

O celach konferencji przedstawiciel biu- 
ra Wolifa uzyskał ze strony amerykańskich 
czynników rządowych następujące oświad- 
czenie: Konferencja ma na celu sformułowa- 
nie starannie przemyślanego i trwałego planu 
opartego na możliwie szerokich podstawach. 
w sprawie przyjścia z pomocą Niemcom oraz 
zlikwidowanie różnie, istniejących między 
Berlinem a Paryżem. Ameryka — oświadczył 
dalej Castle — spodziewa się, że konferencja 

  

   

  

londyńska przyczyni się do istotnej poprawy 
sytuacji politycznej i gospodarczej. 

NOWY YORK, 16.ViI, (Pat). Agencja Re- 
utera podaje według doniesień ze źródeł ofi- 
cjalnych, że udział Stanów Zjednoczonych 

w konferencji ministrów będzie oparty na 
tej samej podstawie, co udział przedstawicie- 
li innych krajżw. 

Oficjalne koła podają, że stanowisko Sta: 
nów Zjednoczonych będzie się różniło od 
stanowiska innych mocarstw przez to, ze 
Stany Zjednoczone nie będą się mieszały do 
jakichkolwiek spraw politycznych Europy. 

Zadaniem Stimsona będzie utrzymanie 
przyjaznych stosunków Francji i Niemiec. 
Stimson będzie w swej działalności opierał 
się na przekonaniu, że najlepszym wyni- 
kiem jaki będzie można osiągnąć, byłoby u- 

sunięcie różnie, istniejących między obu kra- 

jami. 

* 

Narady w Paryžu 
Laval — Henderson— Stimson. 

PARYŻ, 16-VII (Pat). Premjer 
Laval odbył w dniu 16 b. m. roz- 
mowę z Hendersonem i Stimsonem, 

w obecności ministrów Flandina i 
Ponceta oraz ambasadorów Edge i 
Tyrella. 

PARYŻ, 16-VII. (Pat). W kołach 
dyplomatycznych potwierdzają po- 
głoski, że ministrowie niemieccy ma- 
ją w dniu 17 b.m. przybyć do Pary- 
ża. Henderson i Stimson byliby 
jeszcze w Paryżu. 

PARYŻ, 16 VII. (Pat). Minister 
Henderson odbył w gmachu amba- 
sady Stanów Zjednoczonych półgo- 
dzinną konferencję z ministrem 
Stimsonem. 

PARYŻ, 16-VII. (Pat). Dzień dzi- 
siejszy uważać można za decydujący 
w sprawie przyjścia z pomocą finan- 
sową Rzeszy Niemieckiej. Wszystko 
uzależnione jest oczywiście od po- 
rozumienia co do sposobu udzie- 
lenia tej pomocy i gwarancyj, któ- 
re dać powinna Rzesza Niemiecka. 
Z dzisiejszych obrad wynika — jak 
twierdzą koła dobrze poiniormowa- 
ne, że poglądy Hendersona i irancu- 
skich ministrów są mniej więcćj 
zgodne, z tą chyba różnicą, że Anglja, 
jak zresztą i Stany Zjednoczone 
chciałaby związać pomoc finansową 
i gwarancje polityczne ze sprawą 
rozbrojenia. Ułatwiłoby to przygo- 
towania do konierencji rozbrojenio- 
wej, która ma się odbyć w roku 
przyszłym. 

PARYŻ, 16.VII. (Pat). Rozmowa premjera 
Lavala z Hendersonem i Stimsonem była 
dalszym ciągiem wczorajszej rozmowy pr: 
prowadzonej na Quai d'Orsay i 
przedmiot powagę sytuacji finans 
miec i różne posta agadnienia zaostrzenia 
się kryzysu niem iego. Rozmowy angiel- 
sko-amerykańsko francuskie podjęte zostaną 
nanowo dopiero jutro. 

PARYŻ, I6-VII. (Pat). Po kon- 
ferencji, którą premjer Laval odbył 
z Hendersonem i Stimsonem, ze- 

brała się wieczorem rada ministrów 
pod przewodnictwem prezydenta 
republiki. O przebiegu obrad nie 
podano prasie żadnego komunikatu. 

PARYŻ, I6-VII. (Pat). Minister 
Briand przyjął w dniu 16b.m. amba- 
sadora niemieckiego von Hoescha, 
z którym odbył dłuższą konferencję. 
Po tej konferencji ambasador von 
Hoesch telefonował do Berlina, że 
obecność w Paryżu kanclerza Brue- 
ninga i ministra Curtiusa jest nie. 
zbędna. 

BERLIN, 16.VII. (Pat). Biuro Conti ko- 
munikuje, że kanclerz Bruening i minister 
Curtius wyjadą w piątek wieczorem do Pa- 
ryża. Ministrom niemieckim będą towarzy- 

szyli: sekretarz stanu w ministerstwie finan- 
sów dr. Schiiffer, sekretarz stanu w urzędzie 
spraw zagranicznych von Biilow oraz reteren 
ci urzędu spraw zagranicznych do spraw 
franeuskich i angielskich. Ponadto przybę- 
dzie do Paryża bawiący już w Londynie de: 
legat niemiecki na konferencję rzeczoznaw* 
ców planu Hoovera von Schwerin-Krosigh ż 
ministerstwa finansów. Delegacja niemiecka 
przybędzie do Paryża w sobotę po południu, 
poczem rozpoczną się natychmiast konferen- 
cje ministrów. 

' Zarządzenia banków. 
B RLIN 16.7. Pat. — Banki wpro- 

wadzają z dniem 16 b. m. dwojakiego 
rodzaju odsetki. Odsetki na koncie 
„Winien* wynoszą 13 proc. plus zwy- 
czajna prowizja, odsetki na koncie 
„Ma — 8 względnie 9 proc., zależnie 

od prowizji. Pieniądze wpłacone po 16 
b. m. nie podlegają żadnym ogranicze- 
niom i oprocentowane mają być na 4 
względnie na 4 i pół proc. od 100. 

BERLIN 16.7. Pat. — W związku 
z podwyższeniem stopy dyskontowej 
do 10 proc. i równoczesnem obniże- 
niem pokrycia obiegu waluty w Niem- 
czech poniżej 40 proc. „„Boersen Cour- 
rier** informuje, że wysokość podwyž- 
ki dyskonta nie pozostaje w żadnym 
stosunku do jakiejkolwiek zgóry za- 
mierzonej wysokości pokrycia. 

  

   
    

  

Energicznie! 
BERLIN, 16.VII. (Pat). Celem zwalezania 

przekroczeń przeciwko ograniczeniu obrotu 
dewizami zagranicznemi utworzony został w 
prezydjum polieji berlińskiej specjalny wy- 
dział. Nielegalne tranzakcje obcemi walutami 
zwalezane mają być z całą surowością. Oby: 

watele niemieccy, prowadzący zakazany han- 
del dewizami, stawiani będą przed sądem w 
trybie przyśpieszonym, cudzoziemcom zaś 
grozi wydalenie. 

  

иии 

WIADOMOSCI z KOWNA 
Uroczystość ku czci gen. Giełguda. 

Jak podaje „Elta*, dnia 12-go lipca, na 

ementarzu w: Kisynie (pod Kłajpedą), odbył 

się uroczysty obchód stulecia zgonu Giełgu- 

da. Na obchód zebrały się tłumy ludności o 

kolicznej, z Kłajpedy przybili s cy, 

towarzystwa śpiewaczego i in. F 

gelicki dr. Gajgałajtis odprawił nabożeństwo, 

poczem którem 

zaznaczył, iż wałki niepodłegłościowe nie za- 

przemoc obca 

chór 
   

  

up ewan- 

wygłosił przemówienie, w 

kończyły się jeszcze, gdyż 

czynna jest nawet w koś 

ty duchowni znają język litewski, a wycho- 

dzieci w obcym duchu. Następnie prze- 

mawiał prałat Macijauskas, charakteryzując 

w swem przemówieniu postać Giełguda i ów- 

czesną epoką. W imieniu Gubernatury prze- 

mawiał radca Gajlus. Następnie odśpiewano 

litewski hymn narodowy, poczem jeszcze 

przemawiał prezes Związku Strzelców kraju 

Kłajpedzkiego, Wanagajtis. Uroczystości za- 

kończyły się złożeniem wieńców i kwiatów 

na grobie Giełguda. 

   
ach, nie wszys- 

  

      

DOROCZNE ZGROMADZENIE 
TOW. „POCHODNIA*. 

Dnia 1 b. m. w Kownie odbyło się do 
roczne walne zgromadzenie T-wa , 
nia". Prezes T-wa p. W. Budzyńs 
obszerne sprawozdanie z działalnoś 
du T-wz 

dawca zaznac że zarząd T-wa nie przyję 
ty przez prezydenta, przesłał mu listownie 
memorjał o położeniu polskiej mniejszości 
narodowej w Litwie pod wzgłędem kultural- 
nym i o stosunku władz litewskich do niej. 
Mniejszość polska straciła w roku ub. okoł» 
3 milj., a za całe ub. dziesięciolecie około 2> 
milj. lit. należnych jej z budźetu. Stwier 
dzając to memorjał żądał stosowania usta. 
wy uprawn cej mniejszości narodowe do 
do utrzymywania należytej ilości szkół z 
językiem wykładowym mniejszości, zezwo- 
lenia na utworzenie Seminarjów Nauczyciel- 
skich z prawami dla każdej ż mniejszości 
narodowych, usunięcia wszelkich ograniczeń 
dotyczących gimnazjów mniejszości i zrów- 
nania w prawach i obowiązkach z gimnaz- 
jami posiadającemi prawa, wprowadzenia 
zarządu szkolnego mniejszości na wzór ło- 
tewski, ustawowego zagwarantowani: 
body nauczania i uczenia się poza 
asygnowania na potrzeby oświatowe mnicj 
szości narodowych z budżetu M. O. sum pro 
porcjonalnych do ilości uczni każdej naro- 

i kraju we wszystkich kategorjach 
zagwarantowania organizacjom о$ 

wiatowym i kulturalnym mniejszości swo- 
body w korzystaniu w praktyce z praw w 
granicach, objętych ustawami tych organi- 
zacyj, wyjęcie z pod cenzury Min Spr. Wewn 
i Min. Oświaty podręczników, wydawnietw 
i publikacyj z zakresu szkolnictwa i życia 
kulturalniego mniejszości narodowych itd. 

    

       

        

  

    

  

  

          

Odpowiedzi na ten memorjał jeszcze nie 
otrzymano. 

Co zaś do liczebności szkół, to w r. b. 
we wszystkich trzech gimnazjach polskich 
było 604 uczni (w r. ub. 687), zaś w szka 
łach początkowych — 545 uczni (w r. ub. 
574). Lic: bibljotek zwiększyła się. Po- 
zatem, pomijając pomniejsze prace, założo- 
no podwaliny muzeum przeszłości history 
nej. Apel do społeczeństwa w tej sprawie 
znalazł żywy oddźwięk, to też obecne muze- 
um liczy ok. 400 eksponatów, wśród których 

są bardzo ładne i wartościowe przedmioty. 

  

      

   

Zebrani 
wozdanie zarządu, poczem 
stały wybrane nowe władze 

ępującym składz do 
nego zostali wybrani ponow pp. W. Bu- 
dzyński, K. hr. Plater-Zyberk, ks. kan. Br. 
Laus, inż. Wł. Snarski i J. Urniaż. Jako 
kandydaci weszli pp. Kaz. Narkiewicz, L. 
Abramowicz i W. Bojko. 

całkowicie zaakceptowali 
po dysku 
towarzystwa w 
Zarządu Głów 

spra 

  

    
      

    

  

Komisja Rewizyjna została obrana rów:- 
nież w uprzednim składzie pp. B. Lutyka, 
Eug. Romera i Kaz. Janczewskiego. Na kan- 
dydatów obrano pp. K. Okulicza i Z. Szwo- 
ynickiego. 

Prezydjum T-wa ukonstytuowało się jak 
następuje: prezes — p. Wiktor Budzyński, 
wiceprezes — ks. kan. Bronisław Laus i se- 
kretarz — p. Juljan Urniaż. 

DYMISJA WICEBURMISTRZA 
M. KOWNA. 

Nowoobrany wiceburmistrz m. Kowna p. 
Morkus złożył dziś podanie do Samorządu 

© dymisję. W razie jeśli dymisja zostanie 
przyjęta, we czwartek odbędą się ponowne 
wybory wiceburmistrza. 
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Listy z Warszawy. 
” Nieoceniona zasługa. 

Niedawno odbyła się skromna, nie- 
oficjalna. a jednak godna zanotowa- 
nia uroczystość. Grono starszych pa- 
nów udało się gremjalnie do kościoła 
św. Kazimierza na Nowem Mieście 
(to „Nowe“ miasto jest częścią starej 
Warszawy); po wysłuchaniu tu nabo- 
żeństwa, towarzystwo poszło na šnia- 
danie do „Simona“, gdzie wygloszono 
szereg mów, poświęconych pamięci 
drogiego wszystkim obecnym Mikoła- 
ja Piotrowskiego. Po śniadaniu gro- 
madka wsiadła do taksówek i poje- 
chała na Pragę do soboru prawosław- 
nego. by wysłuchać „panichidy** 

Któż to byli owi starsi panowie?... 
Co to za Mikołaj Piotrowski, tak ser- 
decznie przez nich wspominany? 

Gromadkę stanowili „kijowiacy** 

ludzie, którzy w ostatniem dziesięcio - 
łeciu XIX-go wieku kolegowali ze sobą 
w szkołach kijowskich, tworząc tam 
kolonję młodzieży polskiej. Były to 
dła nich lata górne i chmurne, lata 

walk i marzeń, których urok dotąd ży- 
wo mają w pamięci. On też stanowi 
cement nie dający zobojętnieć dla sie- 
bie ludziom. których dawno już życie 
do różnych pognało obozów. Spędzeni 
po wojnie do Warszawy, zbierają się 
często w zacisznym kąciku wielkiej, 
huczącej gwarem i muzyką kawiarni 
i wspominają minione bezpowrotnie 
chwile. 

  

Do grona tego należał i Mikołaj 
Piotrowski. Człowiek niezwykły, og- 
romnie dla kraju zasłużony, a tak 
skromny i cichy, że o tych zasługach 
nikt dotąd, prócz najbliższych przy- 
jaciół, nie wiedział. 

  

Mikołaj Piotrowski nie odrazu w 
szkole zaliczał się do gromadki pol- 
skiej. Należał do rodziny, oddawna w 
Rosji zaaklimatyzowanej, częściowo 
nawet zupełnie zrusyfikowanej. Gdy 
odumarli go rodzice, zamieszkał u wu- 

ja. żonatego z Rosjanką, prawosław- 
ną. Mówił w domu tylko po rosyjsku 
i po rosyjsku też probował wcale u- 
datne pisać wiersze. Pod wpływem 
szkolnego popa miał nawet zamiar 
porzucić katolicyzm. Zwierzył się z 
tem ciotce. Ta jednak ofuknęła go. 
„Twój ojeiec — rzekła — był Polak, 
twoja matka Polka. Poczekaj, aż bę- 
dziesz pełnoletni*. Te, zdawałoby się, 

tak mało mówiące słowa nadspodzie- 
wanie mocne sprawiły na chłopcu 
wrażenie. Niedość, że porzucił zamiar 
zerwania z wiarą przodków, ale po- 
stanowił zbliżyć się do kolegów Pola- 
ków i lepiej poznać język ojczysty 
Po skończeniu 6-u klas szkoły real- 
nej (t. zw. wydział handlowy). otrzy 
mał posadę rządową aż na Syberj 
Co tam robil?... czy i jak nad sobą 

pracowa: — o tem niewiele wiedzą 
nawet najbliżsi przyjaciele. Dość, że 
gdy po paru latach z dalekiego Wscho 
A powrócił, zadziwił dawnych kole- 
gów swojem gorącem zamiłowaniem 
do badań archeologicznych. Otrzy- 
mawszy stanowisko osob. sekr. Bohda- 
na Chanenki, miljonera, wywodzą- 
cego swój ród od hetmana ukraińskie- 

go. znalazł sposobność do dalszej pra- 
cy nad archeologją. Chanenko, mece- 
nas sztuki, finansował roboty wyko- 
paliskowe nad Dnieprem, a jednocze- 

śnie nabywał i gromadził stare dzieła 
sztuki. W jednym i drugim kierunku 
Piotrowski żywe okazywał zaintere- 
sowanie. Zwiedziwszy następnie sze- 
reg muzeów zagranicznych, zapisał się 
do Instytutu Archeologicznego w Pe- 
tersburgu, który ukoń 

  

     

    

          

łw r. 1914 

(Został potem jego członkiem honoro- 
wym). 

Ale mija kilka lat — wybucha re- 
wolucja. Motłoch rzuca się na muzea 
i zbiory prywatne bogaczów. Z ratun- 
kiem śpieszy Piotrowski. Staje na cze- 
le komisji, rejestrującej zabytki prze- 
szłości i z ocalonych skarbów tworzy 
t. zw. „Nrawstwiennyj Muziej* w b. 
pałacu hr. Szeremetjewa. Tym spo- 
sobem oddał Piotrowski nieocenioną 
usługę kulturze rosyjskiej. Z kolei 
przystępuje on do akcji, która najbli- 
żej nas obchodzi. Oto, korzystając z 
dawnej swej przyjaźni z Łunaczar- 
skim, którego był kolegą szkolnym. 
wyjednywa jego zgodę na oddzielną re 
jestrację pamiątek polskich, zrabowa- 
nych przez rządy carskie. Zdobywszy 
odpowiedni glejt, objeżdża całą Rosję, 
przetrząsa wszystkie zakamarki, gdzie 
poszukiwane pamiątki znaleźć można. 
Tak, že gdy, po zawarciu Traktatu 
Ryskiego, zjawiła się w Moskwie de- 
legacja polska, celem odebrania należ- 
nych nam skarbów — Piotrowski sta- 
je się nieocenionym jej informatorem 
i przewodnikiem. Ma wszystko spisa- 
ne i wie gdzie czego szukać. 
+ Nie podoba to się bolszewikom. 
Oskarżają go o szpiegostwo i wtrącają 
do więzienia. Grozi mu „stienka“... 
Energiczne starania wiernej żony i pa- 
ru przyjaciół wydobywają Piotrow- 
skiego z tej opresji. W r. 1923 wy- 
jeżdża do Polski, uwożąc potajemnie 
i z narażeniem życia, otrzymaną od 
$. p. ks. Butkiewicza z kościoła św. 
Katarzyny w Petersburgu, trumienkę 
ze szczątkami Stanisława Leszczyń- 
skiego. 

Przez lat siedem zabiega w Polsce, 

by zechciano spożytkować tu jego wy- 
jątkową wiedzę. Ale nic z tego. Piot- 
rowski, mimo kwalifikacji, mimo za- 
sług, pozostaje dalej w cieniu i.. i 
nie ma z czego żyć . 

Dopiero w roku zeszłym zwrócił 
nań uwagę młody książę Roman San- 
guszko; sprowadza go do swych Gum- 
nisk pod Tarnowem, celem uporząd- 
kowania archiwów i zbiorów, odzie- 
dziczonych po przodkach. 

Niestety, po roku gorliwej i nader 
owocnej pracy, Mikołaj Piotrowski, 
świetny muzeolog, umiera. Mało kto 
w Polsce wie, że to jemu w wielkiej 
mierze zawdzięczamy wymuszenie od 
Sowietów zwrotu niezliczonych zabyt- 
ków, zdobiących dziś reprezentacyjne 
gmachy Rzplitej. Jemu zawdzięczamy 
też skarby, oczekujące dotąd w skrzy- 
niach chwili otwarcia Muzeum Naro- 
dowego w Warszawoe. 

Wydarł je Moskwie Mikołaj Piot- 
rowski, cichy skromny człowiek, a w 
dodatku pół-Rosjanin, który i w Ro- 
sji kochał przejawy prawdziwej kul- 

tury. 

Rosja odwdzięczyła mu się, skazu- 
jąc na śmierć... Połska wynagrodziła 
orderami i stanowiskami... innych. 
życiowo zręczniejszych. 

Tak to bywa. 

Benedykt Hertz. 
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Kwestja wojewody 
lwowskiego. 

W Warszawie utrzymują w ko- 
łach politycznych, że na stanowisko 
wojewody lwowskiego powołany zo- 
stanie obecny wojewoda wołyński 
p. Henryk Jozewski, którego zada- 
niem byłaby szersza akcja w zakre- 
sie stosunków ukraińskich na tere- 
nie Rusi Czerwonej. 

  

Nasza literatura podróżnicza. 
Ruch podróżniczy, chęć zwiedza- 

nia nieznanych lądów i opisywanie 

ich w książkach popularnych, nawpół 

powieściowych, literatura egzotyczna 

jednem słowem wzrosła u nas ostat- 

niemi czasy, dając szereg wartościo- 

wych prac z tego zakresu. Z Azji, 

wspaniałe podał opisy gen. Grąbczew- 

5 w kilku bogato ilustrowanych 

książkach, o zakroju naukowym, oraz 

p. Toeplitz-Mrozowska, występująca 

w literaturze włoskiej ze swemi wra- 
żeniami z wędrówki odbytej po Ty- 
becie i stepach azjatyckich. 

Płomienną Afrykę efektownie opi- 

sał, najbardziej znany polski autor, 

Ossendowski, docierając wgłąb czar- 
nego lądu i dając efektowne obrazy z 
życia i przeszłości krain i ludów tam 
mieszkających wraz z licznemi foto- 
grafjami. Stepy i dzikie kraje azja- 
tyckie są też przez tego podróżnika 

opisane w słynnej książce, tłumaczo- 

nej na wiele obcych języków „Przez 

kraj bogów, zwierząt i ludzi” 

Jednym z młodszej generacji po- 
dróżników i poszukiwaczy przygód, 
jest M. B. Lepecki, którego książki, 

pełne bezpretensjonalnej prostoty, da- 
ją obraz bezpośrednich przeżyć, nie 
ubarwionych żadną literaturą, robią- 
cych wrażenie raczej niewyzyskania 

przedmiotu i zbytniego skracania opi- 
sów, zbyt małego rozwinięcia tema- 
tów i niedostatecznego zużycia dużej 
wiedzy o nieznanych ludziach. Może 

autor pozostawia sobie na przyszłość 

wyzyskanie przebytych przygód i 0- 
powiadań które słyszał przy ogni- 

skach indyjskich w Południowej Ame- 
ryce? 

Jednak i teraz mamy już od niego 

szereg ciekawych książek. Bo i on sam 
jest ciekawym człowiekiem. 

   

Peowiak i Legjonista, przeszedł z 
polskiemi szeregami rozmaite fronty, 
zdobywał Wilno i Kijów, szedł w od- 
wrocie z Ukrainy, ranny, konający z 
głodu i zmęczenia, wytrwale i ze stoi- 
cyzmem spełniając swój  žolnierski 
obowiązek. Niedość mu była, po skoń- 
czeniu wojny w kraju rodzinnym, 
asystował walkom z Riffenami w Afry 
ce przy wojsku hiszpańskiem, a potem 
zaczął swą włóczęgę po świecie. Ale 
szukał przeważnie ludzi i krain pier- 
wotnych, o kulturze nie zarażonej cy- 
wilizacją. Tam się czuł dobrze, tam 
odnajdywał ludzi żyjących wedle 
praw bożych. Stwierdził to samo, co 

wszyscy bezstronni podróżnicy, że ra- 
sy czerwonoskóre Indjan, niszczeją z 
szybkością przerażającą z chwilą ze- 
tknięcia się z białą rasą. Ałbo ich biali 
wymordowują w razie stawiania opo- 
ru w zajmowaniu ziem kędy od wie- 
ków koczują i rozpinają swe wigwa- 
my, albo niszczą te szlachetne, spokoj- 
ne, uczciwe i rycerskie plemiona, za 
pomocą wódki i przywleczonych cho- 
rób. Niszczą ich też zaprzęgając do 
pracy przy plantacjach, którą to pra- 
cę wysiedlony z Afryki murzyn znosi, 

a Indjanin, wolny koczownik, umiera 
przy niej dziesiątkami. Bo niewolnic- 
two kwitnie w najlepsze w Połudn. 
Ameryce, na zapomnianych od prawa 
i urzędów haciendach faziedas i t. p. 
fermach bogatych kolonistów, Hiszpa- 
nów, Portugalczyków, Anglików; ci 
ostatni są najsilniejszymi zwolennika- 
mi i propagatorami zwyczaju niewol- 
nietwa i przymusowej pracy tubyl- 
ców, uważając ich za coś niższego od 
białych. Kap. Lepecki przebył 35 tys. 
klm. wszelkiemi sposobami lokomo- 
cji: łódką, pieszo, konno i zwiedził 
setki miasteczek Rep. Argentyny, U- 

  

R UR CESAR 

Wymiana depesz między 
Prezydentami Francji i Polski. 

WARSZAWA 16.7. Pat. — Z oka- 
zji francuskiego „święta narodowego 
miała miejsce wymiana następujących 

depesz między Panem Prezydentem 
Rzeczypospolitej a Prezydentem  Re- 

publiki Francuskiej. 
Jego Ekscelencja Paweł Doumer, 

Prezydent Republiki Francuskiej. Pa- 

ryż. Z okazji święta narodowego Fran 

cji pragnę panu przesłać, Panie Pre- 

zydencie, jak najgorętsze moje własne 

i całego narodu polskiego życzenia 

chwały i rozkwitu zaprzyjaźnionego i 

sprzymierzonego narodu oraz moje 

najlepsze życzenia dła Waszej Eksce- 

lencji. (—) Ignacy Mościcki. 

Jego Ekscelencja Ignacy Mościcki. 

Serdeczne pismo, które Wasza Eksce- 

lencja przesłała mi w imieniu swojem 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 

i zaprzyjaźnionego i sprzymierzonego 
narodu polskiego, głęboko mnie wzru- 

szyło i wyrażam Jej, wraz z mojem 

szczerem podziękowaniem, najgorętsze 

życzenia szczęścia dla Waszej Eksce- 
Paweł 

    

   

    

lencji i rozwoju Polski. (—) 

Doumer. 

Bilans handlowy polski 

w pierwszem półroczu r.b. 

Według prowizorycznych obliczeń Głów- 

nego wywóz z Polski 

w pierw: tawial war- 

tość 950.172.000 zł., 11.000 7!. 

w odpowiednim okresie 1930 r., przywóz do 

Polski zaś 804.954.000 zł. wobec  1.146.765 

tys. zł. w pierwszem półroczu 1930 r. 

Saldo aktywne bilansu handlowego Polski 

za pierwsze 6 miesięcy r. b. wynosi przeto 

145.218.000 zł., gdy za pierwsze półrocze r. 

1920 — tylko 88.446.00 zł. sport w pier 

wszem półroczu r. b. zmniejszył się w sto 

sunku do odpowiedniego okresu r. 19 

285.039 tys. zł. import zaś o 341.811. tys. zł 

Plotki o obsadzeniu 
stanowiska dyrektora 

Departamentu Kultury i Sztuki. 

Onegdaj ajencja „Iskra“ demento“ 

wała wiadomość podaną w niektórych 

pismach stołecznych o rzekomo mają- 

cem nastąpić ustąpieniu dyrektora de- 

partamentu kultury i sztuki w mini 

sterstwie Wyznań Religijnych i Oświe- 

cenia Publicznego, p. Skoczylasa 1 0 

mającej nastąpić nominacji na to sta- 

nowisko p. red. Wojciecha Stpiczyń- 

skiego. 

Ponieważ w dniu dzisiejszym wie- 

le pism prowincjonalnych powtórzyło 

tę wiadomość — pomimo naszego *a- 

przeczenia — jesteśmy upoważnieni 

do stwierdzenia powtórnie, że ani dyr. 

Skoczylas nie ustępuje z zajmowanego 

dotychczas słanowiska, ani też tem 

samem osoba p. red. Wojciecha 5tpr- 

czyńskiego nie wchodzi w rachubę 

przy obsadzeniu stanowiska dyrekżo- 

ra departamentu kultury i sztuki. 

(ISKRA). 

      

   

  

    

    

Aresztowanie oficera sztabu 
głównego za uprawianie 

szpiegostwa. 

Na podstawie parotygodniowych 
obserwacyj, aresztowały władze woj- 
skowe w dniu 11-ym b. m. oficera od- 
działu IV-go sztabu głównego w War- 
szawie, mjr. dypl. Piotra Demkow- 
skiego, podejrzanego o uprawianie 
szpiegostwa na rzecz jednego z państw 
obcych. 

Dochodzenie prowadzi podproku- 
rator wojskowego sądu okręgowego 
Nr. 1 w Warszawie, mjr. Pilecki. 
Aresztowany mjr. Demkowski przeby - 
wa w więzieniu śledczem  warszaw- 
skiego okręgowego sądu wojskowego. 

(ISKRA) 

rugwaju, Paragwaju, Boliwji Peru i 
Brazylji. Poznał przejazdem setki ple- 
mion i stwierdził że mimo iż tyle In- 
djan zostało doszczętnie wyniszczo- 
nych (jak np. Mohikanie, Apasze, Ko- 
manowie, Osagowie i Padjagła) to 
jednak w Urugwaju, Boliwji i zwłasz 
cza Brazylji, w środkowej jej części 
zwanej Matto Grosso, o powierzchni 
półtora miljona kilom. kwadratowych, 
gdzie są lasy i pampasy, puszcze nie- 
dotknięte ręką białych, barbarzyń- 
skich konkwistadorów, koczują liczne 
plemiona Indjan, niepodległych niko- 
mu, rządzonych przez kacyków. Jed- 
ne w nastroju wojowniczym  wzglę- 
dem najeźdźców i korzystające z każ- 
dej sposobności by walczyć przeciw 
karabinom strzałami z łuków, inni, 

poniekąd zrezygnowani, utrzymujący 
jakieś handlowe stosunki z białymi, 
którzy ich już teraz nie mordują ma- 
sowo, lecz trują wódką lub łapią pod- 
stępem do plantacyj Ow-Far-West, 0- 
pisywane przez M. B. Lepeckiego w 
książce „W sercu czerwonego lądu" 
to klasyczna ziemia  „czerwonoskó- 
rych gentlemenów*, 

  

Nim się tam dostał, autor przeby- 
wał czas jakiś w Paragwaju i w Bo- 
liwji, i starał się żyć jak najbliżej ple- 
mion tamtejszych tubylców: Podjagła, 
'Tobasów, Łengła i wymierającego ple- 
mienia Koroadów. Wędrował brzega- 
mi wezbranych wód Pilcomayo i Rio 
Cofuso, poznał zwyczaje bogatych 
mieszkańców odwiecznych tych ziem, 
zabieranych od trzystu lat blisko od 
mieszkańców. Potem płynął 1500 klm. 
wodami trzech republik: Paragwaju, 
Boliwji i Brazylji i przemierzał olbrzy- 
mie przestrzenie stanu Gran Matto, 
gdzie wedle przypuszczalnych staty- 
styk, koczuje jeszcze 150 do 200 tys. 
Indjan, dzielących się na setki ple- 
mion, różniących się budową ciała, 
zwyczajami i narzeczem, często w sta- 

WILENS KI 

Prezes Undo poseł dr. Lewicki na wolności. 
Sekretarz Undo Makaruszka ma być także zwolniony. 
LWÓW. I6.VII. (Pat). Dzisiejsze 

„Diło* donosi, że w dniu 15 b. m. 
po południu wypuszczony został z 
aresztu śledczego za kaucją w su- 
mie 30 tysięcy złotych prezes Undo 
poseł dr. Dymitr Lewicki. 

Równocześnie „Diło* „dowiaduje 
się, że niebawem ma być wypusz- 
czony na wolność przebywający w 
więzieniu sekretarz Undo poseł Lu- 
bomir Makaruszka. 

Francja wznawia handel z Sowietami. 
PARYŻ 16.7. Pat. — Dziennik u- 

rzędowy ogłasza dekret, uchylający de- 
kret o kontygentach przy wwozie do 
Francji pewnych wytworów przemy- 
słu rosyjskiego. Z drugiej strony w „Iz 
wiestjach** ukazał się dekret znoszący 

  

wydane w swoim czasie przez władze 
sowieckie zarządzenia odwetowe w 
stosunku do produktów francuskich. 
W ten sposób wznowione zostały sto- 
sunki gospodarcze pomiędzy Francją 
a Sowietami. 

Bunt murzynów w Kongo belgijskiem. 
Belgijskie wojska kolonialne tłumią bunt energicznie. 
BRUKSELA, 16.VII. (Pat). Wojska kolo- 

njalne przystąpiły energicznie do tłumienia 
buntu murzynów w Kongo (0 czem podawa- 
liśmy w zeszłym tygodniu). 

Wpobliżu miejscowości Candale murzy- 

ni przyjęli postawę zaczepną. Wojsko otwo- 

rzyło ogień z karabinów maszynowych, 
wskutek czego zabitych zostało 100 murzy- 
nów. Wśród białych rannych jest 2-ch. 

                

Idę o zakład, 
że najmodniejsze As sportowe, koszulę, sweter, czy RA sportowy | 

— znajdę na składzie — — — — 

| POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA 
| A odj 

Franciszka Frliczki 

Zamkowa 9, telefon 6-46. | 

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

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

KĄPIELE 
  

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 

HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA—INHALATORJUM 
Zakład zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia lecznicze, 
pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów U. S. B. 
i lekarzy-konsultantów. — 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 
WYCIECZKI BLIŻSZE | DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 
ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

ZDROWO, PRZESTRONNIE, ZACiISZNIE 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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W sprawie redukcji kobiet zamężnych w urzędach. 
W dniu 10-ym lipca r. b. prze- 

wodnicząca Związku Pracy Obywatel- 
skiej Kobiet, 
czewska i p. Anna Szelągowska zło- 
żyły premjerowi Al. Prystorowi pety- 
cję, podpisaną przez Związek Pracy 
Obywatelskiej Kobiet, Federację Ko- 
biet z Wyższem  Wykształceniem, 
Związek Zawodowy Kobiet Pracują- 
cych w Handlu i Przemyśle i Klub Ko- 
biet Postępowych. 

Petycja ta brzmi, jak następuje: 
— W momencie ciężkiego kryzysu 

gospodarczego, jaki przeżywa nasza 
Rzeczpospolita, kobiety polskie nie u- 
chylają się od ponoszenia wspólnie z 
mężczyznami najdalej idących ofiar i 
poświęceń, jednak zastrzec się muszą 

łej ze sobą wojnie, a nazwy 
ich, tych przynajmniej których „od- 
kryto*, podaje p. A. Marques w swej 
książce o tych krajach. Są więc Njam- 
bikuarowie, którzy żyją w stanie roz- 
woju epoki kamiennej, Pernauci, Ke- 

pikeruaci, Pernauci i łagodni Areki- 
mowie, dzicy i potężni  Kajamowie, 
używający zatrutych strzał, Terenos 
i Szawantes żyjący nawpół cywilizo- 
wanie, Kadjuani są jeszcze postrachem 
dla białych, ale Kidjokinowie, a zwła- 
szcza Guatosi, wymierają z roku na 
rok, również Kaigangsowie przedsta- 
wiają obraz degeneracji, chociaż są 
w zupełnie PIECA stanie. Że wy- 
giną wszyscy z ręki i za pomocą euro- 
pejskich środków c cywilizowania, to 
nie ulega dla autora wątpliwości i z 
całem współczuciem i sympatją o tem 
pisze. Ostrzega wogóle przed warun- 
kami pracy w Brazylji, z którą rząd 
polski podpisał w 1927 r. umowę o 
dostarczenie 10 tys. robotników na 
plantacje kawy, do których coraz tru- 
dniej zwerbować czy zmusić koloro- 
wych. 

A ta kawa, przywieziona małym 
krzaczkiem z wyspy Martyniki w 
XVIII w. przez mnicha Franciszka- 
nina, plantowana w misjach i w 
dwóch workach jako osobliwość prze- 
wieziona do Europy sto kilkanaście 
lat temu, dzisiaj rozrosła się w 900 
miljonów krzew, wyjeżdża w 14 mil- 
jonach workach do starego lądu i na- 
leży do 15 tys. posiadaczy, z których 
niejeden ma po pół miljona drzewek 
i miljon hektarów plantacji. Najbo- 
gatszym plantatorem jest Niemiec, p. 
Schmidt, (10 milj. drzewek, 11 tys. 
robotników w 1100 domach). Do 1887 
r. pracowali niewolnicy, od 1889 r 
zniesiono prawo kupna i sprzedaży 
ludzi... oficjalnie. 

Cały ten zachodni środek Brazylji 
jest dziki i bez praw, zato stan San 

posłanka Zofja Mora- . 

przeciw zarządzeniom, które godzą 
specjalnie w interesy i prawa kobiet. 

Niżej podpisane organizacje kobie- 
ce zatrwożone masowemi wymówie- 
niami posad w urzędach państwowych 
kobietom zamężnym, przerażone obie- 
gającemi pogłoskami o mających jesz- 
cze nastąpić dalszych redukejach ko- 
biet z urzędów, pozwalają sobie zwró- 
cić uwagę Pana Prezesa Rady Mini- 
strów na motywy następujące: 

Art. 96 Konstytucji z dnia 17 mar- 
ca 1921 roku mówi wyraźnie, że wszy- 
scy obywatele są równi wobec prawa, 

a urzędy publiczne są w równej mie- 
rze dla wszystkich dostępne na wa- 
runkach prawem przepisanych, za- 
tem jedynem kryterjum tak przy przyj 

Paulo (okolice Rio de Janeiro), są 
więcej cywilizowane, metysi są tam 
bardzo piękni w przeciwieństwie do 
innych prowincyj, zawdzięczają to za- 
pewne przymieszce krwi włoskiej, kli- 
mat sprawia szalony, bajeczny wzrost 
roślinności, obfitość wszystkiego. 

W. Paranie autor był gościem pp. 
Kossobudzkich, którzy od lat 20 tam 
mieszkają i są opiekunami wychodź- 
ców polskich, zaludnających d du- 
że przestrzenie i mających swe liczne 
organizacje, pisma i naturalnie orjen- 
tacje i kłótnie! Przebywa tam również 
malarz Brunao Ledóchowski, który 
wędrował naokoło świata, używając 
tylko polskiego języka i zarabiając na 
siebie; jego wystawa obrazów miała 
tam wielkie powodzenie. 

W Kurytybie jest 150 szkół pol- 
skich, gdyż naszych emigrantów liczą 
tam na 250 tys. ludu, główne pisma 

są wydawane przez misjonarzy: „Łud* 

i postępowe „Świt* przez Kossobudz- 
kiego — zajadłego Piłsudczyka. Szkol- 
nietwo posiada swoje pismo, podręcz- 
niki i wydawnictwa, książki z różnych 
zakresów, zwłaszcza powieści. — Сле- 
muż to nie zainteresują się tą litera- 
turą polską wykwitłą za Oceanem, na - 
si wydawcy i księgarze- Czyżby tam 
nie nie było ciekawego? Powieść eg- 
zotyczna, pisana przez Polaka, uro- 
dzonego w Brazylji, to dopiero egzo- 
tyzm sluprocentowy. 

O ile wnętrze nadaje się kolonje, 
to pobrzeże Parańskie jest tak nie- 
zdrowe, że szerzą się tam wszelkie moż 
liwe choroby i odkryto specjalny bak- 
cyl, wywierający depresyjny wpływ 
na wolę i możność pracy. 

W innej swej książce (Oceanem, 
Rzeką. Lądem), opisuje p. Lepecki 
krajobraz i stosunki narodowościowe 
w Argentynie, Urugwaju, Paragwaju 
i Brazylji; ciekawe w niej daje wia- 
domości o emigrantach polskich w Pa- 
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mowaniu, jak i przy zwalnianiu z urzę- 
dów państwowych mogą być tylko 
kwalifikacje zawodowe i moralne, 
wartość wykonywanej pracy, a nie ta- 
kie czynniki, jak płeć i stan cywilny. 

Czynniki miarodajne wielokrotnie 
stwierdziły, że praca kobiet—urzędni- 
czek jest wysokowartościowa, usuwa- 
nie więc takich pracownie przy pozo- 
stawieniu na stanowiskach gorszych 
sił jedynie z tego powodu, iż są męż- 
czyznami — zmniejszy    * możne znacz- 
nie sprawność urzędów państwowych, 
a zatem mija się z celem tego zarzą- 
dzenia, jakiem jest usprawnienie ad- 
ministracji. 

  

   
    

  

podpisane  stowarz 
zwracają nadto uwagę, że w zisiej- 
szych stosunkach społecznych nietyl- 
ko mężczyzna jest żywicielem rodzi- 
ny, — kobiety w wielu wypadkach 
stanowią jedyny. lub główny czynnik 
jej utrzymania, a zawsze zarobki ich 
umożliwiają rodzinie urzędniczej 
kształcenie dzieci i podnoszą kultural- 
ny poziom jej życia. Przez usuwanie 
z posad kobiet zamężnych  sta- 
ła się przeto wielka krzywda kobiecie- 
obywatelce, rodzinie polskiej i samej 
sprawności państwowej machiny u- 
rzędniczej. 

  

Z uwagi na powyżej wyłuszczone 
motywy zwracają się podpisane sto- 
warzyszenia do Pana Prezesa Rady 
Ministrów z prośbą o rewizję ostat- 
nich zarządzeń, dotyczących redukcji 
kobiet zamężnych i o niedopusżczanie 

    

na przyszłość stosowania zasad 
sprzecznych 'z duchem  obowia- 
zujących w Polsce praw, a w skut- 
kach swych niecelowych. 

Odpowiadając na przedłożoną so- 
bie petycję oświadczył premjer .Pry- 
stor delegacji. iż obecnie przeprowa- 
dzana redukcja nie godzi specjalnie 
w kobiety, lecz oparta jest na zasadzie 
redukowania w urzędach tych, którzy 
jako członkowie rodziny, mają zape 
nione minimum utrzymania z pracy 
innego członka tejże rodziny. Wobec 
wskazanego zmniejszenia personelu 
w urzędach wogóle i usprawnienia ad- 
ministracji, nazbyt dotychczas licznej, 
—redukcje stały się koniecznością. 
Przeprowadzić je starano się z uwzglę- 
dnieniem przedewszystkiem tego, by 
nie przysparzać w kraju jednostek 
pozbawionych absolutnie środków u- 
rzymania. Premjer Prystor podkreś- 

ż w momencie, gdy wprowadza 
się najdalej idące oszczędności w bud- 
żecie państwa, wskazaną jest też naj- 
dalej idąca oszczędność w budżetach 
osób prywatnych; łatwiej też zredu- 
kować budżet rodziny do zakresu za- 
robków jednego z dwojga dotychczas 
zarabiających, niż odjąć zarobki jed- 
nostce. która nie ma już absolutnie 
żadnego innego dochodu i zostałaby 
tem samem bez środków do życia. 

  

   

  

   

  

Na pytanie, czy usprawnienie ma- 
chiny urzędniczej nie ucierpi właśnie 
na tem, że redukcja obecna przepro- 
wadzana jest na podstawie możności 
zaspokojenia potrzeb osobistych, pan 
premjer odpowiedział, że i kwalifi- 
kacje osobiste są brane pod uwage 
Dalej, pan premjer dodał, że mając 
do wyboru albo zamknięcie kilku ty- 
sięcy szkół, albo zniżkę pensyj, wolał 
zniżyć pensje nauczycielom wogóle, 
by ocalić tak potrzebne dla młodzieży 
zakłady naukowe. Wolał, by wszyscy 
nauczyciele mieli pracę przy zmniej- 
szonych poborach, niż kosztem utrzy- 
mania dotychczasowej skali płac, po- 
zbawić zupełnie personel nauczyciel- 
ski tych kilku tysięcy szkół wszelkiego 
zarobku. 

    

W czasach wyjątkowych — wyjąt- 
kowe stosowane być muszą metody. 

ranie, a zupełnie nieznane 
wspomnienia o zabytkach Państwa 
Jezuickiego z XVI w., które trwało 
mniej więcej sto lat, zostało zniszczo- 
ne przez Hiszpanów i Portugalczyków, 
stolica Villa Rica obrócona w perzy- 
nę a księża wygnani z tych terytor- 
jów przez edykt króla Karola III w 
1767 r. A było to jedyne ludzkie po- 
dejście do tubylców, o czem do dzisiaj 
pamiętają: tym urządzeniom na za- 
sadach socjalistycznej republiki za- 
wdzięczają Guaranisi, odwieczni mie- 
szkańcy tych stron, że nie zatracili 
dotąd swej mowy iobyczaju, aczkol- 
wiek są ochrzczeni od kilku pokoleń. 
Dziś na terenach dawnego Państwa 

Societatis Jezu zielona dżungla i ręka 
rabusia, r arpuje ruiny kościołów 
i miast, architektury kamiennej i plan- 
tacji gajów pomarańczowych. 

Dziś w te południowe republiki i- 
dzie przedewszystkiem gringos i kon- 
kwistador, (wychodźca i zdobywca), 
niszczy, ujarzmia czerwonoskórych i 
obdziera ich jak może. Niech nikt nie 

że niewolnictwo przestało ist- 
nieć na świecie. Kwitnie w najlepsze 
w Połudn. Ameryce. 

We wschodniem Peru i w dorzeczu 
Amazonki raz po raz natrafiał p. Le- 
pecki na osadników, mieszańców lub 
białych awanturników, którzy setki 
Indjan wziąwszy w niewolę posługi- 
wali się nimi jak bydłem roboczem, 
gorzej, bo śmierć tych' nieszczęśliw- 
ców nie stanowiła żadnej szkody, mo- 
żna wszak napędzić na to miejsce in- 
nych. W takiej prowinji Montanji. 
mieszka sobie Pancho Vargas, właści- 
ciel kilkuset Indjan z różnych  ple- 
mion, których ujarzmił najchytrzej- 
szemi sposobami i wyzyskuje potwor- 
nie. A obok takich ośrodków, żyją i 
koczują jeszcze swobodni Kampowie, 
Pirowie i inni, pozostający w rozmai- 
tym stosunku do białych najeźdźców: 

porusza 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Zebranie Powiatowej Rady B.B.W.R. w Lidzie. 

W ostatnich dniach odbyło się w 
lokalu Klubu Lidzkiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej, przy udziale p. po- 
sła Sicińskiego, zebranie Powiatowej 
Rady B. B. W. R.. na którem dokona- 
no wyborów nowego zarządu Rady. 
W skład zarządu weszli pp.: dr. Szcze 
pan Ordyłowski. burmistrz m. Lidy, 
przedstawiciel Związku Osadników 
— jako prezes, wiceprezesi Rogowski 
St. inspektor szkolny. przedstawiciel 
szkolnictwa i por. rez. Buszyński, 
przedstawiciel rolnictwa, skarbnik Za 

durski, przedstawiciel Związku Pra- 
cowników Samorządowych, sekretar- 
ka pani Bulandowa, przedstawicielka 
pracowników umysłowych, inż. Mie- 
rzwiński (Związek Kolejarzy), Kru- 

powicz Antoni z zaścianku Nowickie- 
Krupowskie jako przedstawiciel wsi 
oraz p. Kozłowski jako prezes Miej- 
skiego Komitetu BBWR. Postanowio- 
no ożywić pracę B. B. W. R. na tere- 
nie powiatu drogą powołania do ży- 
cia zorganizowanych przed wybora- 
mi gminnych komitetów BBWR i 
stworzenia nowych, przez wejście w 
kontakt z mężami zaufania, urządza- 
nie zebrań na terenie z udziałem po- 
słów tutejszego okręgu i t. p. Na ze- 
braniu wywiązała się ożywiona dy- 
skusja, w której poruszono szereg ak- 
tualnych spraw. Zebranie zakończyło 
się wyczerpującem sprawozdaniem o 
bieżącej sytuacji politycznej, złożo- 
nem przez posła Sicińskiego. 

  

Niszczycielski pochód rozszalałego żywiołu. 
3 ogromne pożary w Ciągu ubiegłej doby. 

W ubiegią dobę województwo wileńskie 
nawiedzone zostało kolejną klęską, tak czę- 

stych w tym roku pożarów. 
Późno wieczorem nagle wybuchł wielki 

pożar we wsi Olsiewieze (gm. miadziolskiej|. 
Ogień powstał w zabudowaniach Izydora Si- 
ły i dzięki wiatrowi z niezwykłą wprost szy- 
bkością przeniósł na sąsiednie drewniane 
budynki, grożąc doszczętnie zniszezeniem ca- 

tej wsi. 
Wkrótce na miejsce pożaru przybyły zaa- 

łarmowane straże ochotnicze z pobliskich 

miasteczek, którym po kilkugodzinnej walce 
z roszalałym żywiołem udało się pożar zlik- 
widować. Ogień zniszczył 20 domów miesz- 
kalnych, 16 chlewów, 3 spiehrze, 2 stodoły i 

inne zabudowania gospodarskie, wyrządza 
ogromne straty, sięgające według prowi 
rycznych obliczeń ponad 90 tysięcy złotych. 

Przeprowadzone dochodzenie  ustałiło, że 

            

pożar wybuchł z powodu złej budowy ko- 
mina w domu Izydora Siły. 

Drugi z rzędu wielki pożar wybuchł w dn. 
wczorajszym, również na terenie gminy mia- 
dziolskiej, we wsi Nawry. Pożar zniszczył w 
tej wsi 13 domów mieszkalnych, 9 stodół, 6 
spichrzy i t. d, wyrządzając strat ponad 40 
tys. zł. Pożar powstał w mieszkaniu Zacha- 
rewieza. Z jakich powodów niewiadomo. Do- 
chodzenie w toku. 

Groźny pożar wybuchł również we wsi 
Wirze, gm. wołkołackiej. Ogień powstał w 
jednym z spiehlerzy późno w nocy i zanim 
zauważono grożące niebezpieczeństwo prze: 
rzucił się na sąsiednie zabudowania. Wkrót 
ce 10 gospodarstw stało już w płomieniach. 
Gospodarstwa te zostały doszezętnie znisz- 
czone wraz z żywym i martwym inwentarzeni 
Przyczyny pożaru narazie nie ustalono. 

(e) 

Burza nad Wilenszczyzną. 
Wczoraj w 

nad półnoen 
wództwa wiłeń: 

godzinach popołudniowych 
chodniemi powiatami woje 
ego przeciągnęła wielka bu-    

rza, połączona z silną wiehurą. 
Burza wyrządziła duże straty w połach, 

sadach i lasach. 

Dzieci zatarasowały tor wąskotorówki 
Konstantynów—0Diszew. 

Przed dwoma dniami donosiliśmy o za 
tarasowaniu toru wąskotorówki Konstanty- 
nów—Olszew na który położono kilkanaście 

zułek i 3 kłody drzewa. р 
ynista pociągu zawczasu zauważył 

odę zahamował pociąg i dopiero po 
i przeszkody pociąg ruszył w dalszą 

      

   

„Kopista“ i 

  

Podana wówczas wiadomość że Spraw 
niemądrego figla byli 16-letni  pastu 

   

mi 

    

   

    mie: teów poblis 

    z 6-letni nowicie: 7-lelni Malkiev 
7-letni Janek Łukaszewicze i 6-letni Feliks 
z 5-lelnim Wiktorem Falewicze. (c) 

nieznany harcerz ratują 
tonące kobiety. 

Na pograniczu polsko-sowieckiem w rejo- 
odcinka granicznego Wil a kąpi 

ji trafiły na głębię i z. v tona 

trzy kobiety. Znajdujący się wówczas na 
brzegu żołnierz K. O. P. Leśniewski i harcerz 
nieustalonego narazie nazwiska bez chwili 

   

  

nie 
się w W 

  

  
   

  

   

  

namysłu rzucili się do wody. Dzięki ich bo- 
haterskiemu nowi dwie. kobiety zostały 
uratowane. iej mimo czynionych wysił- 
ków uratow nie zdołano. 

Zwłok ofiary Wilji dotychczas nie odna- 
leziono. 

    

Nieuleczalna choroba gardła powodem 
. samobójstwa. 

W  Lebiedziewie popełniła samobójstwo 
przez powieszenie się na strychu swego domu 
20-letnia Olga Iwaszkiewiczówna. 

Samobójczyni pozostawiła list w którym 

  

oświadcza, że popełniła samobójstwo z po- 
wodu mieuleczalnej choroby gardła, na którą 

cierpiała od dłuższego czasu. (c) 

  

LIBA 
+ TRUCICIELSTWO. We wsi Deresze, 

gm. lipniskiej zmarła niejaka Kijanko We- 
ronika po wypiciu podanego jej przez świe- 
krę kieliszka wódki, zaprawionej trucizną. 

'Trucieielkę aresztowano. 

- Pożar od pioruna. Podczas burzy, jaka 
przeszła ostatnio nad powiatem lidzkim, 
spaliła się od uderzenia pioruna leśniczówka 
państw. t. zw. „Berdowka“. 

  
   

- Strajk piekarzy zaostrza się. Trwający 

od kilku dni w Lidzie strajk piekarzy 
strza się ©    

   
z bardizej, pomimo podp 

przez piekarnie „Amer: 
i piekarnię Goj Najbardziej 

nieprzejednane stanowisko zajmują pieka- 

  

    

  

  

rze z piekarni „Wzorowej*, którzy uchwy- 
cili strajk w swoje ręce. 

+ Pod samochodem. Na szlaku Wilno— 
Grodno w Raduniu samochód przejechał mie 
szkankę Radunia Fajgę Zabińską, która od- 
niosła ciężkie obrażenia. W stanie bardza 
groźnym odwieziono ją natychmiast do 
szpitala. 

Z POGRARICZA 
-+- Płoną lasy litewskie. Z pogranicza do- 

noszą, iż w rejonie Druskienik w lasach po- 
łożonych po stronie litewskiej wybuchł og- 
romny pożar, który szerzy się z przerażającą 
szybkością. 

Wysiłki w kierunku zlokalizowania po- 
żaru nie dają pozytywnego rezultatu. 

to handlowych, to niewolnych, to nie- 

zależnych zupełnie. 

W głębi puszcz kryją się plemiona 
ludożercze. zupełnie pierwotne, co ni- 
gdy nie widziały białych twarzy i 0- 
glądały ekspedycję pp. Lepeckiego i 
Warchałowskiego, jak  dziwowisko, 
gdyż żadnej styczności z białymi ni- 
gdy nie mieli. Od czasu do czasu two- 
rzą się tam, z tych wojujących ze so- 
bąsplemion koalicje i pod wodzą ja- 
kichś genjalnych Napoleonów  czer- 
wonej rasy. jak np. sławny na całą 
prowincję Peru Montanję Mytry Ta- 
sulinczi. który prowadził formalną 
wojnę przeciw białym, stanąwszy na 
czele sprzymierzonych plemion z 
Gran Panjolu i z nad rzeki Ucajali, 
ina jakieś pięć lat wystraszył wszyst- 
kich konkwistadorów z tamtych stron. 
P. Lepecki, który badał stosunki Poł. 
Republik w celu znalezienia terenów 
dla polskiego wychodźtwa, stwierdza, 
że przy dobrem obchodzeniu się z tu- 
byleami. zyski i stosunki byłyby dla 
obu stron korzystne. 

  

Kampowie mają najstarsze trady- 
cje cywilizacji tubylczej, gdyż są to 
potomkowie Inkasów, czcicieli słońca, 

nazywają siebie, mimo przyjęcia chrze 
ścijaństwa, synami Pahua, lub Tahu- 
anty (słońca), i są z tego bardzo 
dumni. 

  

Po przebyciu gorących prowincyj 
dorzecza Amazonki, powędrował p. 
Lepecki na dach świata, przez Andy 
i Kordyljery, tam natknął się na inne 
gatunki Indjan. na Keczuanów, dzisiaj 
ujarzmionych, dumnych i ponurych 
górali, kt. w XIX w. pod wodzą Tupac 
Amaru powstali, zebrał on do 30 tys. 

łudzi czerwonych i opanował całe Kor- 
dyljery, Ekwador, Boliwję. Ale mimo 
zażartej walki, został ten mężny ob- 
rońca swej ziemi i ludów, potomek 
królewskiego rodu Inkasów  zwycię 

żony i ścięty jak zbrodniarz, po nim 
ten sam los spotkał jego brata i Ke- 
czuani popadli w ciężką niewolę. Po- 
zbawieni praw, wszelkich humanitar- 
nych urządzeń, z zakazem używania 
własnego języka, ten 3-miljonowy na- 
ród trwa jednak w świadomości swej 
świetnej, bohaterskiej przeszłości i nie 
ustępuje. 

Misyj chrześcijańskich prawie nie- 
ma w tamtych krajach wcale. Jedy- 
nie pracuje w Peru misja anglikańska, 
z popularnym ojcem Smith, któremu 
wierzą Indjanie, że im jest życzliwy; 
misja ta pragnie wznowić tradycje je- 
zuickie i zorganizować Indjan w sa- 
modzielne osiedla a w ten sposób oca- 
lić ich od jarzma niewolnietwa i nisz- 
czenia koczujących plemion przez za- 
chłanność białych kolonistów. 

Gdy się czyta niezmiernie zajmują - 
ce książki p. Lepeckiego, odkrywające 
całe światy nieznane (W krainie ja- 
guarów, Pod tchnieniem sirocca, U 
wrót tajemniczego Maghrebu, Na 
cmentarzyskach Indjan, Oceanem —- 
Rzeką — Lądem, W Peru i dorzeczu 
Amazonki), całe ziemie bezludne a 
pełne bogactw, owoców i roślin jadal- 
nych, o klimacie chłodnym jak u nas, 
lub gorącym, jak kto chce, o tych 
swobodnych plemionach, które od ty- 
siąca lat żyją i niczego nie pragną, 
prócz żeby im nie przeszkadzano 
„chodzić ścieżkami ojców*, ogarnia 
wstręt i zdziwienie że t. zw. cywili- 
zacja białych doprowadziła do stło- 
czenia w zaduchu miljonów istot fa: 
brykujących gazy trujące i karabiny! 

   

Hel. Romer. 

ve pe 

  

KU RJ E R 

W sprawie bezrobocia. 
Wobec szerzącego się bezrobocia, będą- 

cego następstwem powszechnego kryzysu go- 

spodarczego i ze względu na to, że bezrobo- 

cie w porównaniu z latami poprzedniemi 

wzmogło się, przybierając coraz ostrzejszy 

charakter, odbyło się na apel p. wojewody 

wileńskiego Beczkowicza, w dniu 15 b. m. 

w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódz- 

kiego, zebranie przedstawicieli społeczeństwa 

    

i władz. Udział w zebraniu był bardzo liczny 

Inicjatywa p. wojewody idąca w tym e- 

runku, że koniecznem jest zorganizowanie 

  

   Obywatelskiego Komitetu Pomo cy Bezrobot 

nym, spotkała się z jednomyślną aprobatą 

zebranych. Zadaniem Komitetu będzie ob- 

myślenie sposobów zatrudnienia bezrobot- 

nych i rozwinięcie akcji, zmierza jącej ku zła- 

godzeniu skutków bezrobocia. 

Dziesiejsze posiedzenie miało na celu zor- 

ganizowanie tego Komitetu. Przewodniczył 

obradom p. wojewoda Beczkowicz. Uczestni- 

czyli przedstawiciele poszczególnych organ- 

zaeyj społecznych, członkowie Wydziału Wo 

jewódzkiego, posłowie sejmowi, reprezentan- 

ci władz i urzędów i przedstawiciele pras, 

Pan wojewoda Beczkowicz, otwie © 

branie, w przemówieniu swem podkre Н, В 

bezrobocie jest chorobą spoleczną, wynikłą 

z kryzysu gospodarczego. Choroba ta, j śli 

jej nie zaradzimy, może się przerodzić w e- 

pidemję. Z akcją prowadzoną przez rząd 

musi iść w parze akcja społe ństwa. Ko- 

nieczne jest harmonijne współd ziałanie. Dzia 

łalność mającego powstać Komitetu winna 

jść w dwóch kierunkach: w kierunku do- 

enia pracy i racjonalnej organizacji 

podziału pracy, a powtóre w ić sie winna 

w doraźnej pomocy. W dal go 

przemówienia p. jewoda -reśl 

zadaniem Komitetu będzie uczynienie JA 

największego wysiłku co do wytworzenia 

szerszej podaży pracy, co do przeprowadzenia 

selekcji potrzebujących pracy, wreszcie co do 

przestrzegania kolejności przy podz ale pra- 

cy. Następnem zkolei zadaniem winna być 

pomoc doraźna jako uzupełnienie poprzednio 

nakreślonej akeji. W zakończeniu swego prze 

mówienia p. wojewoda podniósł konieczność 

owania wszystkich sił społecznych 

oraz środków materjalnych, by pr a 

wić się groźnej chorobie bezrobocia. Akcja 

społeczeństwa w ten sposób pomyślana przy” 

czyni się również do podniesienia na duchv 

bezrobotnych. 

Nastąpił referat naczelnika W działu 

Pracy i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódz 

kiego p. Jocza o stanie bezrobocia. Referent 

w sposób zerpujący przedstawił stan bez- 

robocia, poc ając od roku 1922 do chwili 

obecnej. L bezrobotnych zarejestrowa- 

nych wynosi a w województwie wileńskiem 

w dniu 11 lipca 3.351 osób, z której to liczby 

przypada na m. Wilno 2.701 bezrobotnych. 

Mówca motywował konieczność Wszczęcia 

   

    

      
  

    

  

     

      

  

    

   

  

       zmobi 

  

   

  

  

  

    

  

    

      

rostem liczby    

   
  

akcji społecznej zarówno v ь 

bezrobotnych, będącym w związku z ogól: 

nym kryzysem gospodarczym, jako też 

zmniejszeniem rządowych kredytów na 

zwalczanie bezrobocia. 

wionej dyskusji uczestniczyli: za. 

stępca okręgowego inspektora pracy Wrześ 

nio i, dyrektor Izby Przemysłowo-Handlo- 

wej Zawadzki, sekretarz Centrali Ch ścijań 

skich Związków Zawodowych Ostrowski, 

przedstawiciel Stowarzysz nia Kupców i 

Przemysłowców Chrześci kich Jerzy: Ra- 

kowski, inż. Marjan Zdrojewski, 

Dobosz i Wędziagolski, mecenasi Broni 

Krz i i Mieczysław Engiel, wicepre- 

zydent miasta inż. Czyż i inni. 

W wyniku obrad wszyscy obecni na ze- 

braniu utworzyli pełny Komitet Pomocy 

Bezrobotnym z prawem kooptacji. | 

Komitet wyłonił z pośród siebie Wydział 

Wykonawczy, postanawiając zaprosić na 

przewodni cego Wydziału prezesa Izby 

Handlowo-Przemysłowej w Wilnie p. Ruciń- 

skiego. 

Do Wydziału Wykonawczego powołano 

na członków pp.: dr. Maleszewskiego, posła 

Dobosza, p. Bortkiewicza, p. Michała Tau- 

bego, mec. Engła, Stan. Bartnickiego i p. 

Konstantego Walukiewicza. 

Uchwalono zorganizować dwie sekcje: 

1) sekcję organizacji i podziału pracy (pod 

przewodnictwem dyr. prof. W. Zawadzkie 

go), 2) sekcję pomocy doraźnej (pod prze- 

wodnictwem prezesa L.  Uniechowskieg.». 

Przewodniczący sekcyj dokooptują członków 

tychże sekcyj, i przedstawią ich listę Wydzia 

łowi Wykonawczemu do zatwierdzenia. 

W skład komisji rewizyjnej weszli pp.: 

prez. Łączyński, poseł Wędziagols ii inż. 

Saul Trocki, oraz jako zastępcy pp.: Wolań 

ski i dyr. Siła- Nowicki. 

Wydział Wykonawc i sekcje podjać 

mają swe prace jak najś ieszniej, a zapew- 

niona harmonijna w tak doniosłej sprawie 

    

    
   

  

  

  

  

  

  

    

  

   

  

współpraca wszystkich czynników rokuje 

pracom tym jak najlepsze wyniki. 
ZĘ 

Klęska pożarów w Polsce. 

Klęska pożarów ogarnia Polskę w roz- 

miarach nienotowanych dotychcz przy 

czyny klęski ogniowej są rozmaite. akt ten 

potwierdza statystyka które podaje nietylko 

rosnącą wciąż liczbę pożarów (w r. 1926 — 

1.586, w r. 1927 9.415, w r. 1928 

10.548, w r. 1929 — 14.764), ale i wzrost 

liczby podpaleń (w r. 1926 — 2.191, w r. 

1927 — 2.353, w r. 1928 — 
pożarów, wynikłych z nie 
1926 — 1.958, w r. 1927 
— 2.813). Zebrane mater za rok 

statystycznie jeszcze nieopracowane, w 

zują na to, że zn pożarów i w 

tym roku powstał podpaleń. 
Podane wyżej 

szawy i trzech wojew 5dztw  zachodnici:, 

których nie dotyczy przymus ubezpieczenia 

się w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń 

zajemnych; jak wiadomo jednak, iż 

w nie na te województwa przyp: 

aśnie na województwa centralne, połud 

niowe i wschodnie. 
W r. 1926 wynosiły odszkodowania 10.3, 

w r. 1927 — 15,7, w r.' 1928 — 27,061, w r. 

1929 — 541, w r. 1930 — 55,4 miljonów 

zł. Tyle wypłacił wspomniany wyżej Zakład 

Ubezp. Wzaj., ale oprócz niego działają ie 

szcze inne instytucje ubezpieczeniowe. Wed- 

ług danych G. U. S, składki zebrane przez 

P. Z. U. Wzajemnych w r. 1927 wynosiły 21 

miljony zł, a w r. 1928 — 48 miljonow 7l., 

wówczas gdy składki zebrane przez wszy 

stkie pozostałe towarzystwa ubezpieczeniowe 

w Polsce wynosiły w r. 1927 — 105, a w r. 

1928 prawie 130 milj. zł. Już te cyfry wska- 
zują na dużą rolę, jaką odgrywają prywatne 

zakłady ubezpieczeniowe, można więc przy 
puścić, że i odszkodowania, płacone prz 

te zakłady są również znaczne, chociaż za- 

pewne nie dosięgają wysokości odszkodo- 

wań P. Z, U. W. Wzrastająca wciąż suma 
odszkodowań wyczerpuje fundusze 
dów; tak np. P. Z. U. W., pomimo, 17 муг 
czył jako składkę na r. 1930 sumę 76 mijo- 
nów zł. wszystko prawie wydał na odszko- 
dowania (55 milj. zł.), na koszta administra- 
cyjne i akcję przeciwpożarową. Akcja ta, 
jak dotąd, nie daje poważniejszych rezulta- 
tów, chociaż, sądząc ze statystyki przyczyn 
pożarów, należałoby ją uważać za najważ- 
niejsze zagadnienie w dziedzinie pożarnict- 
wa. Dwie trzecie pożarów powstaje bowiem 
z powodu wadliwego urządzenia paleniska, 
'(dane z r. 1828 — 2.680), z nieostrożności 
(2.813) i podpalenia (2.909), a więc z przy- 
czyn, które usunąć może tylko akcja zapo- 
biegawcza, zwłaszcza ze strony samorządu. 

Ar. 
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WIELE NSE R 

Dalsze szczegóły afery kupca Kowieńskiego. 
Skomplikowana Sprawa. — „Dumping” Kowieńskiego. — 
W. toku dochodzenia zatrzymany został kasjer Stacji 

kolejowej w N. Wilejce. 
  

  We wczorajszym numerze „Kurjera Wi 
leńskiego* donosiliśmy już o sensacyjnej u- 
cieczce wileńskiego kupca mącznego Ko- 
wieńskiego, który w niezwykle sprytny spo- 
sób oszukał cały szereg firm wileńskich i 
zagranicznych, narażając te firmy na znacz- 
ne straty, sięgające dziesiątków tysięcy zło- 

tych, Obeenie dowiadujemy się w tej spra- 
wie która już w toku pierwiastkowego śledz- 
twa przyjęła charakter zawikłanej i skompli- 
kowanej afery, następujących szezegółów: 

Kowieński. właścieiel wielkiego przedsie- 
biorstwa handlowego przy ulicy Kwiatowej, 
założył również w swoim czasie oddział swej 
firmy w Nowej Wilejce ze składami, gdzie 
były przechowywane transpotrty zakupywa- 
nych przez niego towarów. 

Przed kiłku dniami Kowieński nabył 
firmie Ajzensztadta przy ul. Zawalnej Nr. 

wagon mączki kartoflanej która według za- 
wartej mmowy miał wykupić w jednym z ban 

ków wileńskich w ciągu 30 dni. Wagon ten 
przesłany został na stację kolejową w Nowej- 
Wilejce. W parę dńi po zawarciu wspomnia- 
nej tranzakcji. p. Ajzensztadt otrzymał wia- 
domość, iż w Wilnie ukazała się w sprzedaży 
no cenach niezwykle niskich mąezka karta- 

flana. Według tychże intormacyi organiza 
torem iego specyficznego „dumpingu* miał 
być Kowieński. Zaciekawiony tem. Ajzen- 
szładt udał się wówczas do hanku w którym 

Kowieński miał wykupić nabyty przez niego 
towar celem sprawdzenia czy nabywea uregu 

lował przypadającą należność. Okazało się 

    

jednak, że Kowieński towaru nie wykupił. 

Ajzensztadt wyjechał wówczas do N.-Wilejki 
i tutaj skonstatował, że nabyty od niego, lecz 
nie wykupiony przez Kowieńskiego wagon 
mączki kartoflanej znikł bez śladu. Jednoczę 
śnie ze stwierdzeniem tego faktu, Ajzensztadt 
dowiedział się, o ucieczee z Wilna Kowień- 
skiego. Jak się okazało w podobny sposób 
Kowieński otrzymał i sprzedał kilkanaście 
wagonów mąki i innych towarów, nie uisz- 
czając za nie żadnej należności. 

O aferze powiadomiono władze śledcze, 
które wdrożyły w tej sprawie energiczne da- 
chodzenie. 

Jak się dowiadujemy w związku z aferą 
Kowieńskiego, (szezegóły której nie są jesz- 
cze dostatecznie wyjaśnione przez pierwia- 
stkowe dochodzenie) zatrzymany został w 
dniu wczorajszym kasjer stacji towarowej 
kolejowej w N.-Wilejce, co do którego Sa 
poszlaki, iż znajdował się on w ścisłym kon- 
takcie z Kowieūskim, 
Według otrzymanych informacyj, skutkiem 

machinacyj Kowieńskiego, najwięcej została 
poszkodowana firma gdańska „Piepier i 
S-ka* z którą Kowieński znajdował się od 
dłuższego czasu w stosunkach handlowyct: 
Co się tyczy pogłosek 0 ucieczce Kowieńskie- 
go zagranieę, nie zostały one dotychczas spra 
wdzone. Szczegóły dalszego dochodzenia na- 
razie ujawnione być nie mogą. Ujawnienie 
tej afery wywojało wielkie wrażenie w sfe- 
rach kupieckich Wilna i N.-Wilejki. (e) 

Dziecko żywcem pogrzebane. 
Tragiczna śmierć 8-mioletniego chłopca na starym cmentarzu. 

Stary ementarz przy ulicy Dobrej Rady 

stał się w dniu wczorajszym miejscem niez- 

wykle tragicznego wypadku. 

W godzinach poobiednich na ementarzu 

bawiła się gromadka dzieci. Jako miejsce dla 

zabaw dzieci obrały sobie stary, głęboki dół 

na dnie którego urządziły zabawę. 

Wkrótce wszystkie dzieci wyszły z dołu, 

pozostał w nim jedynie 8-letni Janek Witro- 

wski (ul. Cedrowa 34). 

W pewnej chwili z nieustalonych narazie 

powodów nastąpiło osunięcie się wielkich 

zwałów ziemi, które w okamgnieniu pogrze- 

bały znajdującego się na dnie dołu chłopaka. 

Przestraszone dzieci momentalnie rozpie- 

rzehły się. Na miejseu wypadku pozostała je- 

dynie bezradnie płacząca siostra żywcem po- 

grzebanego. 

Płaczącą dziewczynkę zauważyli 

chodnie, która opowiedziała o wypadku. 

Przechodnie natychmiast zaczęli odkopy- 

wać dół. Okazało się, że zwały przesuwającej 

się ziemi przesunęły nieszczęśliwego chłopca 

do sąsiedniego dołu i zanim go odkopano 

już nie żył. 

Zwłoki tragieznie zmarłego Janka Witro- 

wskiego zabezpieczono na miejscu do decy- 

zji władz sądowo-śledczych. (e) 

prze- 
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o uw] Dziś: Marceliny. 
| Piątek | 

| 17 || Jutro: Szymona. 

Wschód słońca—g. 3 m. 35 

| Uni Zachšd ||, |—g.19m.49 
Spostrzeženia Zakladu Motoorslogį) U. S. B 

w Wilnie z dnia 16 VII —1931 reku, 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 753 

Temperatura średnia + 22° С. 

E najwyższn: +- 34° С. 

A najniższa: + 15° С 

Opad w milimetrach: ślad. 

Wiatr przeważający: zmienny. 

Tendencja baroms spadek, potem wzrost. 

Uwagi: zrana pogodnie, po południu odległa 

burza. 

ADMINISTRACYJNA. 

— Czas ochronny dla rysi. W. Dzienniku 

Ustaw ukazało się rozporządzenie ministra 

rolnietwa z dnia 23 czerwca 1931 r. o wpro- 

wadzeniu czasu ochronnego dla rysi. Według 

tego rozporządzenia zabrania się polować na 

rysie od 15 stycznia do 15 grudnia każdego 

roku. Rozporządzenie to obowiązuje z dn. 

ogłoszenia, t. j. z dniem 13 lipca 1981 r. i ma 

moc obowiązującą do dnia 15 grudnia 1934 r. 

MIEJSKA. 

— Deficyt teatrów wileńskich rośnie, Ro- 

snący deficyt teatrów miejskich postawił 

strat przed koniecznością pokrycia cho- 

e częściowego niedoboru. W tym celu 

samorząd preliminował na ten cel 88.000 

— Oczyszczenie ulie i placów. W zw 

ku z bardzo złym stanem nawierzchni ulic 

i placów, Magistrat m. Wiłna w asygnował 

145.000 złotych na' doprowadzenie tych ob- 

jektów do porządku. 
— Na tarnogowiskach miejskich 

gu ubiegłego tygodnia na targ mie 
dzono 1650 szłuk bydła i nierogac 1 

konsumcję miejscową zakupiono 1610 sztuk, 

pozostałe bydło zakupiła gmina wiłeńsko- 

trock. 
Spęd bydła słaby popyt nieznaczny. Ceny 

w porównaniu z poprzedniemi tygodniami 

uległy nieznacznej zniżce, wahającej się od 

2 do 5 procent. 

— Magistrat zamierza wyciąć drzewa na 

ul. Zawalnej. W związku z regulacją ul. Za- 

walnej Magistrat zamierza wyciąć lam szereg 

drzew ze wzgłędu na niesymetryczne ich roz 

mieszczenie. Jednocześnie ul. Zawalna ma być 

obsadzona nowemi drzewami oraz urządzone 

mają być na chodnikach zieleńce. 
Sprawa wycięcia drzew nie została ) 

cze definitywnie rozstrzygnięta, gd) 
wa szereg zastrzeżeń. W sprawie tej wypov 
się Komisja Ogrodowa, posiedzenie którvj 
zwołane zostało na dzień 20 b. m. 

Z POLICJI. 
— Komendant Policji Państwowej na m. 

Wilno podinspektor Izydorczyk rozpoczał 7 
dniem wczorajszym urlop wypoczynkowy. 

Zastępstwo objął nadkomisarz Dąbrowski 

WOJSKOWA. 
— Kiedy powołani zostaną na ćwiczenia 

szeregowi rezerwy? Jak wiadomo, władze 
wojsoowe nie chcąc w sezonie robót rolny 
odrywać od pracy robotników przesunęli na 
okres jesienny ćwiczenia dla szeregowych re- 
zerwy. Obecnie dowiadujemy się, że rezer- 
wiści z piechoty, którzy mieli być począ 
wo powołani w sierpniu zostaną wcieleni do 

szeregów dwóch turnusach: 21 września 
i 26 października r. b. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zjazd nadleśniczych. W dni 

lipca r. b. odbędzie się w Wilnie 
niczych Dyrekcji Lasów Państwowych pod 
przewodnictwem dyrektora Lasów Państwo- 
wych p. E. Szemiotha. Przedmiotem obrad 
zjazdu będą sprawy gospodarki leśnej w 
związku z projektem planu finansowo-gos- 
podarczego na rok 1931-32. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— P. U. P. P. zatrudnia. Państwowy Urz 

Pośrednictwa Pracy w Wilnie zatrudnił w 
dniu wczorajszym na robotach doraźnych 
160 bezrobotnych. 

    

     
   

    
   

  

   

   

  

   
     

    
   

  

  

  

    

  

ŻYCIE LITEWSKIE. 
— Przyjazd do Wilna redaktorów litew- 

skich pism zagranicą. Wczoraj drogą przez 
Rygę przybyli z Litwy do Wilna 
pierwszego litewskiego pisma w / 
chał Norku i redaktor litewskiego pisma 
dla młodz w Ameryce Franciszek Zdan- 
kus. Przyjazd ich do Wilna ma na celu 
zaznajomienie się z życiem Litwinów wileń- 
skich i wykorzystanie swych wrażeń na ła- 
mach redagowanych przez siebie pism. 

— Zatwierdzenie konfiskaty odezwy stu- 
dentów Łitwinów U. B. Sesja gospodar 
cza sądu okręgowego na posiedzeniu oneg- 
dajszem zatwierdziła konfiskatę odezwy wy- 
danej przez studentów Litwinów Uniwersy- 
tełu Wiłeńskiegi p. t.: „Głos studentów USB 
Litwinów w sprawie polityki stosowanej 
względem Litwinc przez Arcybiskupa ks. 
R. Jałbrzykowskiego”. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Ortodoksi z zagranicy przybywają do 

Wiłna. W przyszłym miesiącu przybywa do 

  

    

    

   

      

  

  

  

    

     
   
     

  

    

    

doksyjny 
wacji. W ie około 20 osób. 
Po zaznajomieniu się z istem zajmie się 
ona zwiedzaniem wileńskich uczelni talmu- 
dycznych. 

— Konferencja ortodoksyjna państw bat- 
tyckich w Wilnie. Jak się dowiadujemy, w 
początkach września r. b. ma się odbyć w 
Wilnie międzynarodowa konferencja ortodok- 
syjna państw bałtyckich a więc udział w niej 
wezmą delegaci Polski, Łotwy, Estonji i Ti. 
twy. 

Konferencja ma na celu opracowanie w 
znych w sprawie wychowywania młodzie 
żydowskiej w duchu religijnym. 

в ROŽNE. 
— Podkomisja Odznaczeniowa Krzyža i 

Medału Niepodległości b. II Korpusu W. P. 
i b. 4 Dyw. Strz. Gen. Żeligowskiego wzywa 
wszystkich b. wojskowych  wymienionycł. 
formacyj do zgło życiorysów swoich z 
szezególnem m prac niepodle- 

wych przed i w czasie służby wojsko 
wej. Zgłoszenia przyjmowane będą tylko do 
dnia I września 1931 r., po którym to termi- 
nie Podkomisja zostaje rozw ną. Kwestio 

narjusze w e lub osobiś 
ów i Želi- 

wiat 35, pod 
erować wypeł 

  

        
  

  

  
  

      

   
  

     

  

   

          

gowczy 
którym to adresem należ 
nione kwestjonarjusze i ży y z zaznacze- 
niem: „Do Podkomisji Odznaczeniowej”. 

— Eksport i import na terenie Wil. Dyr. 
Kolejowej. W ciągu ubiegłej dekady przez 

   
   

     

   

  

   
   

  

słację graniczną Wileńskiej Dyrekcji Kole- 
jowej przeszło do Łotwy Rosji i Prus Wscho- 
dnich 436 wagonów różnych towarów, 45 

  

wagonów węgla górnośląs 
ра 8 . 

tymže czasie do Polski przetransporio- 
wano 425 wagonów towarów i surowca. 

W tymże czasie przez stację graniczną 
rzez Prusy Wschodnie przeszło do 

у gonów manufaktury, 5 cukru i 7 
wagonów różnych smarów i olejów. 

ZABAWY. 
= Zarząd Resursy Rzemieślniczej w W 

nie zawiadamia że w dniu 18 b. m. w S 
esurs miecka odbędzie się 4-ta So- 

bėtl a, na którą zaprasza swych członków. 
Goście mile widziani. 

TEATR : MUZYKE 
— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś o godz. 

8.15 w, świetna komedja A. Móllera i H. Lo 
rentza p. L. „Pan znak zapytania”, w reży. 
serji R. Wasilewskiego. W rolach głównych 
ujrzymy: Eichlerównę, Sawicką, Kreczmara 
i Jaśkiewicza. 

Nowa, wytworna oprawa dekoracyjna 4 
Hawryłkiewicza. 7 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyn- 
skim. Dziś o godz. 8.15 w. arcyzabawna kro- 
tochwiła Nancey'a i Armant'a p. t. „Wesoła 
spółka*, w reżyserji Karola Wyrwicza, z 
udziałem pp.: Niwińskiej, Kamińskiej, Mie- 
leckiego, Ciecierskiego i innych. 

— Występ A. Rejzer-Kapłan. W najbliż- 
szą sobotę wieczorem wystąpi w muszli kon. 
certowej, w ogrodzie bernardyńskim p. Rej- 
zer-Kapłan ze swoim zespołem tanecznym. 

— Niedzielne przedstawienie popołudnio- 

ego i 30 wagonów 
  

  

  

      

        
       

  

  

    

  

  

* opowie konsęźw: 
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we w Teatrze Letnim. W najbliższą niedzielę 
o godz. 4 pp. w Teatrze Letnim odbędzie si; 
przedstawienie popołudniowe po cenach spe- 
cjalnie zniżonych od 25 gr. 

Daną będzie arcywesoła krotochwila: W. 
Rapackiego „Cichy wspólnik* z Sawicką, Ka- 
mińską, Balcerzakiem i Wyrwiczem w rolach 

głównych. 
— Niespodzianka, Wkrótce Dyrekcja Те- 

atrów Miejskich Z. A. S. P. wystąpi z miłą 
niespodzianką, rozpoczynając w Teatrze Let- 
nim w ogrodzie po-Bernardyńskim od dnia 
24 b. m. przedstawienia Rewji, pod kierun- 
kiem artystycznym Ludwika Sompolińskie- 
go, ulubieńca publiczności, ostatnio y 
i režysera Teatrow „Wesoly wieczor“ i „M 
skie oko“ w Warszawie. 

Zespół ten uzupełniony będzie 
i gwiazdeczkami Rewji Warszaw 
Janiną Kozłowską, Ireną Carnero, Marją Osiń 
ską, Jerzym Klimaszewskim, girłsami, bale- 
tem Wierzyńskich, oraz Ludwikiem Sempo 
lińskim. 

— Koncert Symfoniczny. W piątek dnia 
17 lipca r. b. o godz. 8 m. 30 wieczorem w 
Parku Sportowym im. gen. Żeligowskiego 
(wejście z ulicy Syrokomli) odbędzie się 
Koncert Symfoniczny pod batutą dyrektora 
Rafała Rubinsztejna przy współudziale zna 
nej śpiewaczki Elzy Igdar. 

— Muszla koncertowa w ogrodzie po-Ber- 
skim. Dziś o godz. 8 m. 30 wiecz. w 
koncertowej w ogrodzie po-Bernar- 

ygiskim odbędzie się koncert na aparatach 
dźwiękowych firmy Elektrit. 

Powtórzoną zostanie opera Verdiego „Ri 
goletto* w wykonaniu czołowych sił ope 
La Scala w Medjolanie. 

Ceny miejsc od 40 do 20 gr. 

RABJO 
Fala 244 m. mocy 21,5 Kw. 

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

czna (płyty). Kom. meteor. 16.40: Pr 
gram dzienny. : Kom. dla żeglugi. 1 
Lekcja francuskiego. 17.10: Koncert ż 
(płyty). „17.806: „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“ — II z cyklu 
„Znasz-li ten kraj?* wygł. dr. Stanisław Lo- 

  

rentz. 19.30: Pro; 

ści 19.40:Kom. 20.1 
22.00: „W klubie p. 
Kom. i muzyka tan 

  

m na sobotę i rozmaito- 
Koncert symfoniczny. 
žanek“ — felj. 22.15: 

zna. 

   

  

    

  

   

    

      

      

SOBOTA, dnia 18 lipca 1931 r. 
11.58: 12.05: Muzyka popularna 

(płyty). 3. Kom. meteor. 1545: Kom. 
sportowy. 16.00: Aud. dla dz 
i koncert dla młodzieży. 
Polski w opisie Labour 
Program dzienny. 17.15 

16.50 

    

listy dzieci omówi Ciocia Hal 
2 19.00: czyt. 18.00: Koncert.    

  

Kom. Wil. 
J progu no- 

.30: Program 
Kom. 20.15: 

г Kom 
8 Koncert chopinowski. 23.00: Muzyka 

taneczna. + 

NOWINKI RADJOWE. 
WYCIECZKI PIESZE Z WILNA. 

O godz. 19.15 (lok.). 
Do Trok zi się koleją lub autobusem, 

do Werek, Trynopola i Kalwarji statkiem, 
ale okolice Wilna posiadają też liczne tereny 
wycieczek pieszych, dalszych lub bliższych w 
zależności od siły w nogach. O tych terenach 

or wile! . Stanisław 
Lorenz w trzeciej pogz oznawczej 
z cyklu „Znaszli ten kr * p. t. „Wycieczki 
piesze z Wilna”. й 

KLUB PARYŻANEK. 
O godz. 22.00 p. Wanda Grabińska wpro 

wadzi nas do Klubu Paryżanek, w skład któ- 
rego wchodzi 145 zawodów po ząwszy od 

kobiet pracy rąk, skończywszy na tych, któ 
re poświęcają się pr. umysłowej. Dzięki 
temu feljetonowi, zapoznamy się z opisem i 
charakterem Klubu Paryżanek, wzrastające 
go z niesłychaną szybkością. 

SPORT 
Turniej tenisowy Polska — 

Indje Wschodnie. 
WARSZAWA, 16.VII. (Pat). We czwartek 

4 się w Warszawie trzydniowy tus 
tenisowy reprezentacji Legji z ofiejalna 

rużyną Indyj Wschodnich. W pierwszyni 
dniu rozegrano dwie gry pojedyńcze. x 

W pierwszej grze Maks Stolarow (Por. 
ska) pokonał w trzech setach Hadiego (la 
dje Wschodnie) w stosunku 5:3, Ww dru- 
giej grze mistrz Polski Tłoczyński pokonał 
Fyzeego (Indje Wschodnie) w 4 setach 6 

Tłoczyński grał nieco poniżej sw 
co lłumaczy się przemęczeniem, & 

bowiem wczoraj w Poznaniu z Warn im 
W piątek rozegrana będzie gra podwójna. : 

Tłoczyński zwycięża Warmińskiego. 
н POZNAŃ, 16.VII. (Pat). W poznaniu odbył 

się mecz teniso y miedzy mistrzem Polski Ignacem Moczy m i Warmińskim z AZS 
Pak EKIEBO. Po zaciętej. walce wygrał w 5 
setach Tłoczyński z wynikie :6, 8: 5; 
он А z wynikiem 4:6, 8:10, 6:2, 

MIĘDZYSTREFOWY FINAŁ W TURNIEJU 
O PUHAR DAVISA. 

PARYŻ, 16. 7. (Pat). — Po zwycięstwie 
w finale strety europejskiej na Czechami — 
Anglicy wyjechali z Pragi do Paryża, gdzie 
w dniu 17 b. m. rozpocznie się międzystrefo- 
wy mecz finałowy Anglja—Ameryka. 

Anglja rezprezentowana będzie przez Aus- 
tina, Perry'ego i Huhges. Stany Zjednoczone 
wystąpią w składzie: Shields, Wood i van 
a: e PÓl amerykański już od kilku dni 
renuje w Paryżu, gdzie rozgryw 
będzie mieć kite jące, © 01 ono? 

Zwycięzca mechu tego spotka się w osta- 
teczneį rozgrywce z reprezentacją Francji, 
która, jako zdobywczyni puharu w roku ubie 
głym, w rozgrywkach eliminacyjnych udzia- 
łu nie brała. i 

Wynik tegó ostatniego meczu zedecyduje 
definitywnie o zdobyciu puharu Davisa na 
rok bieżący. 

    

    

  

wego średniowiecza” — fe 
na niedzielę i rozmaitości 
Koncert 22.00: „Na widnok 

  

    

        

   
  

  

        

    
     

     

   

    

   

    
   

  

   

  

         
   

  

    

POŁUDNIOWA AFRYKA ZWYCIĘŻON. 
PRZEZ TENISISTÓW NIEMIECKICH. 
BERLIN, 16. 7, (Pat). — W Berlinie odbył 

się międzypaństwowy mecz tenisowy Poł. 
Afryka—Niemey, zakończony zwycięstwem 
rakiet niemieckich 8:2, Barwy niemieckie 
reprezentowali tenis berlińskiego  Rot- 
Weiss z Łandmannem, Prennem, i t. d. W 
barwach afrykańskich wystąpili: Ryamond. 
Kirby, Farquharson i Haris. 

  

Losowanie książeczek 
premjowych P.K.0. 

W, dniu 15 lipca r. b. odbyło się w P. K. 
O. 21-sze z rzędu losowanie książeczek prem- 
jowych P. K. O. serji szej. 
Premje po 1000 zł. padły na następujące 
n-ry książeczek: 474, 950, 2.301, 2.582, 2,577, 
3.699, 3.806, 6.541, 7.649, 7.708. 8.222. 8,292. 
8.480, 11.268, 11.649, 12.551, 12.789, 16.622. 
16.783, 17.444, 18.661, 18.927, 19.244, 22.977, 
24.034, 24.786, 24.950, 26.380, 27.120 27.947, 
28.140, 28.167, 31.898, 38.440, 33.789, 34.835, 
35.370, 36.428, 38.581, 38.819, 41.873, 42.155, 
44.200, 44.810, 45.376, 46.497. (Iskra) 

  

 



Polska wobec 
bankructwa Niemiec. 

Wydarzenia na rynku finanso- 
wym niemieckim nasuwają pytanie, 
jak mogą się one odbić na naszych sto- 
sunkach. Przedstawiciele sfer gospo- 
darczych stwierdzają jednogłośnie, że 
doraźnie niema najmniejszych powo- 
dów do jakichkolwiek obaw, 

Skutkiem całego szeregu przyczyn 
powiązania finansowe polsko-niemiec- 
kie są znacznie słabsze aniżeli z inne- 
mi państwami i z tego względu Pol- 
ska nie odczuwa niemieckich krachów 
bankowych nawet w przybliżeniu tak 
silnie, jak odczuwaliśmy np. krachy 
wiedeńskie. 

Sześcioletnia wojna celna z Niem- 
cami uniezależniła bowiem w znacz- 
nym stopniu Polskę od wpływów fi- 
nansowych niemieckich. Kapitały nie- 
mieckie w bankach polskich są bardzo 
nieznaczne, gdyż wycofane zostały w 
większej części już w latach względ- 
nie miesiącach poprzednich w związ- 
ku z zaznaczającym się już wówczas 
brakiem kapitału w Rzeszy. Stwierdzić 
należy, że banków związanych ś 
le interesami z kapitałem niemieckim 
w Polsce wogóle niema, istnieją tylko 

na Śląsku oddziały D-banków zupełnie 
od centrali zależne, nie mające jednak 
że wpływu na życie gospodarcze Pol- 
ski. Wogóle kapitał niemiecki krótko- 
terminowy znajduje się u nas w nie- 
wielkiej ilości, a ten, który jeszcze jest 
w Polsce, przypuszczalnie wobec osta- 
tnich wydarzeń, niechętnie. wróci do 

Niemiec. 

  

Że nasze przewidywania są słuszne 
świadczy chociażby fakt, że kapitaliś- 
ci niemieccy, którzy lokowali kapitały 
swe w Polsce. za pośrednictwem ban-/ 
ków szwajcarskich, wydali ostatnio 
polecenie niewycofywania tych lokat 
z Polski. 

Kapitał niemiecki inwestowany w 
naszym przemyśle bezwzględnie pozo- 
stanie w kraju, ponieważ jest z nim 
ściśle złączony, nie mówiąc już o tem 
że rynek polski stanowi obecnie pew- 
niejszą lokatę kapitału, aniżeli nie- 
miecki. 

    

„Der Moment“ z dnia 15 lipca zamieszcza 
informacje pewnego finansisty polskiego ua 
temat wpływu niemieckiego kryzysu finan- 
sowego na stosunki gospodarcze w Polsce. 
Informator dziennika oświadczył, co nastę- 
puje: 

Stosunki finansowe Polski z eBrlinem są 
minimalne, podobnie zresztą, jak interesy 
banków niemieckich z polskiemi. Kryzys nie- 
miecki może wpłynąć jedynie na sytuację 
istniejących na Górnym Śląsku oddziałów 
banków niemieckich. Zostały jednak podjęte 
kroki, aby załamanie się któregokolwiek z 

iałó wpłynęło na życie finan- 
Górnego Śląska. Obawa, 

aby załamanie się marki niemieckiej wpły- 
nąć miało na kurs złotego, jest całkowicie 
nieuzasadniona. W pierwszym dniu spadku 
waluty niemieckiej można będzie wznieść 
wysoki mur, który nas odgrodzi od Berlina. 

Kim Miejskie 

  

Od dnia 17-go do 20-go 
lipca 193] roku włącznie 
będą wyświetlane filmy: 

Możemy zatem spokojnie 6óbserwować burz. 
jaka rozpętała się w Niemczech. Mamy silny 

rząd, który posiada pełną władzę i zdecydo- 
waną wolę przetrwania. Nie jesteśmy zadłu- 
żeni należnościami krótkoterminowerni, któ- 
re możnaby każdej chwili od nas wycofać i 

tem samem do ucieczki kapita- 
ank Polski jest dostatecznie za- 

Jego rezerwy walutowe wyno- 

  

    
bezpieczony. 
szą 100 milj. dol., obieg. pieniężny w kraju 
jest zdrowy i ma dostateczne pokrycie. Nasz 
bilans handlowy jest od roku czynny i przy 
nosi Bankowi Polskiemu dopływ dewiz. Rząd 
polski przeprowadził daleko idące oszczędno- 
ści dla zabezpieczenia równowagi budżetu. 

Możemy również liczyć wraz z innemi pań- 
stwami šrodkowo- europejskiemi na w spółpra- 
cę finansową sprzymierzonej z nami Fran 
cji, która ma dzisiaj największe rezerwy fi- 
nansowe w Europie. Najlepszym tego dowo- 
dem jest pożyczka w wysokości 150 milj. fran 
ków jaką rolnictwo polskie otrzymało obec- 
nie od Francji. Mamy zatem wszelkie warun- 

ki po temu, aby zachować całkowity s 

kój i przeczekać ciężką chwilę, jaką przeż 
obecnie Europa wobec wybuchu kotła nie- 
mieckiego. Musimy podjąć wszelkie koniecz- 
ne środki ostrożności, aby wybuch tego kotła 
nie zranił nas odłamkami, ale przedewszyst- 

kiem ludność zachować musi zimną krew i nie 

poddawać się panice. (W. l Pi) 
kg 

w Rydze. 
RYGA, 16.VII. (tel. wł.). Kryzys niemiecki 

odbił się głośnem echem w stolicy Łotwy. 
której stosunki ekonomiczne z Niemcami 

były bardzo ożywione. Premjer Ulmanis po 

czynił uspakajające oświadczenia, jednakże 

wśród niektórych kół finansowych panował 
dziś nastrój podniecony. Z pomiędzy banków 

łotewskich w najbliższych stosunkach z ban 

kami niemieckiemi pozostawały banki: Mię- 

dzynarodowy i Libawski, które chwilowo za- 
wiesiły swe czynności. 

Duża ilość drobnych posiadaczy wkładów 
wysofywała je z panków. Momo to banki po- 

kryły zapotrzebowania. Bank Łotewski sprze 
dał znaczne ilości walut zagranicznych, któ- 
rych musiły się częściowo wyzbyć banki pry- 
watne, aby sprostać żądaniom klijentów. Na- 
ogół jednak sytuacja nie daje powodów do 
obaw. 

IBank Angielski nie podnosi 
stopy dyskontowej. 

LONDYN, 16.VII. (Pat). Oczekiwane w 

kołach finansowych podwyższenie stopy. dy- 
skontowej Banku Angielskiego nie nastąp* 

ło, Bank Angielski komunikuje, że dotychcza 
sowa wysokość stopy dyskontowej zostaje u 
trzymana, 

Na giełdach zagranicznych. 
WIEDEŃ, 16.VII. (Pat). W obrotach cle 

aringowych kurs marki niemieckiej był w 
dniu 16 b. m. w Wiedniu niezmieniony. Z 
ofiarowanych ilości marek przyjęto tylko 30 
procent. 

Przydział dolarów wynosił w dniu 16 b. 
m. 3 proc., przydział franków szwajcarskich 
5 proc. Obroty w złotych polskich nie były 
procentowo ograniczone. Kurs złotego pod 
niósł się o 6 punktów. 

RYGA, 16.VII. (Pat). Agencja Leta donosi 
iż ryski międzynarodowy bank, który one- 

gdaj zawiesił wypłaty, w dniu 16 b. m. ot- 
worzył zpowrotem okienka kasowe ną pod- 
stawie decyzji komitetu bankowego, która 
głosi, iż prywatne instytucje kredytowe od 
dnia 16 b. m. na przeciąg dwóch tygodni og- 
raniczą wypłatę depozytów do wysokości 5 
proc. deponowanych sum tygodniowo. 

BUDAPESZT, 16.VII. (Pat). Rada giełdy 
na posiedzeniu czwartkowem zdecydowała 
zamknięcie giełdy efektów oraz zbożowej w 
dniach 17 i 18 b. m. 

    

  

   

  

  

  

  

KU R JE R 

Turyšci niemieccy muszą 
wracač. 

BRUKSELA, 16.VII. (Pat). Giełda bruk- 
selska przestała notować markę niemiecką 
i nie zawiera żadnych tranzakcyj, opiewają- 
cych na marki niemieckie. Liczni turyści z 
Belgji znaleźli się w niemożności uiszczenia 
rachunków w walucie niemieck. i zmuszeni 
są wobec tego do powrotu do Niemiec. Już 
w dniu wczorajszym na jednej tylko stacji 
kolejowej Blankeberg sprzedano 500 biletów 

dó Aix-la-Chapelle i Kolonii. 

ij 

Straszna katastrofa 
samochodowa. 

BERLIN, 16.VII. (Pat). W miejscowości 
Burgsolms w górach Harzu miał miejsce w 
środę wieczorem straszny wypadek samochc- 
dowy. Samochód budowniczego Filipsona, w 
którym znajdowała się jego rodzina, skła- 
dająca się z 4 osób, podczas przejazdu przez 
rampę kolejową pochwycony został przez po- 
ciąg osobowy, który toczył przed sobą sa- 
mochód na przestrzeni 100 metrów. Samo- 
ehód został zmiażdżony. Z rodziny Filipse- 
na pozostało przy życiu jedno tylko dziecko. 
W stanie ciężkim przewieziono je do szpi- 
tala. 

Węgrzy lecą przez Atlantyk. 
LONDYN, 16.VII. (Pat). Według depeszy 

radjowej, schwytanej przez parowiec „Maya“ 
lotniey węgierscy Enders i Magyar, odbywa: 
jacy lot nad Atlantykiem, kontynuują swą 
podróż w dobrych warunkach. 

Nieudany lot Paryż—T okjo. 
MOSKWA, 16.VII. (Pat). Lotnicy Le 

Brix, Mesmin i Doret, którzy musieli przer- 
wać swój lot z Paryża do Tokjo, opuścił: 
Niżnieudinsk, udając się koleją doMoskwy. 
Przyczyną przymusowego lądowania było na- 
gromadzenie się lodu na skrzydłach aparatu. 

Shaw w Moskwie. 
MOSKWA 16.7. Pat. — Dnia 21 

b. m. spodziewany jest tu przyjazd 
Bernarda Shawa. 

Turniej szachowy. 
PRAGA, 16.VII. (Pat). W dniu 16 b. m. 

rano, w 7-ej rundzie olimpijskiego turnieju 
szachowego, zakończyło się tylko pierwsze 
spotkanie, mianowicie Austrja wygrała z 
Norwegją, w stosunku 2'/2 „ Drużyna pol- 
ska wygrała z Hiszpanją. Dr. Tartakower 
wygrał z Vilardego, Przepiórka wygrał z So- 
lerem. Frydman przegrał z Sansem. Partja 
Rubinstein-Golamayo została przerwana w 
pozycji prawdopodobnie remisowej. Stan im 
nych przerwanych spotkań: Ameryka—Szwe 

        

  cja 2:1, Szwajcarja—Danja 2:1, Jugosła 
wja-—Litwa 1//54'/, Niemcy—Lotwa 2:1 
Węgry—Holandja 1:1, Czechoslow 

  

   

  

   

  

  Włochy 11/s:1/s, Francja—Anglja 1! 
16 b. m. wiecz. rozegrana będzie 8-ma r 
turnieju, w której Polska gra z Rumunją. 

Dotychczasowy wynik tego spotkania — 
Tartakower wygrał z Baloghim, Makarczyk 
wygrał z Wekslerem, partja Przepiórka— 
Boratz zakończyła się remisowo, partja Ru- 
binstein—Erdeli została przerwana. 

RZE 

Ofiary na powodzian. 
WARSZAWA, 16-VII. (Pat). Jak 

podaje Główny Komitet Społeczny, 
na listę ofiar na rzecz powodzian 
wpłynęło do |5:go lipca ogółem 
349.743 zł. i 85 gr. 

   

  

Przygody »rwisa 
Aktów 8 

WJ .DOE NOSR<R 

Kto wygrał? 
WARSZAWA 16.7. Pat. —- 16 Пр- 

ca r. b., w drugim dniu ciągnienia 3 
klasy 23 Polskiej Państwowej Loterji 
Klasowej główniejsze wygrane padły 
na numery: 20 tysięcy złotych — Nr. 
48.111,.10 tysięcy złotych —Nr. 87.789 
i5 tysięcy złotych — Nr. 111.693. 

Hak 

KINA I FILMY 

OGÓRKOWE PROGRAMY. 

Tak to już jest, że ogórkom zawsze to- 

warzyszy bryndza, przynajmniej ta symboli- 
czna. Bryndza wszędzie, więc w programach 
kinowych. Wywlekane są tam jak niebosz- 
czyckie produkcje „Upiory z Opery*. a także 
z pełnych kurzu rupieciarni filmowych, jakieś 
nieudane, poronione, splajtowane wypchnię- 
te od tak aby handel szedł, aby budy nie za- 
mykać w tym ciężkim czasie. Dobre filmy 
drogo kosztują, nie opłaci się puszczać je w 
czasie ogórków, więc cóż poczniesz nieszczę- 
sny kinobywalcu, jeśli zechcesz jakiegoś roba- 
ka upoić haszyszem migających po ekranie 
cieniów wydarzeń mniej lub więcej niezwy- 
kłych? Ratujesz się wznowieniami. Pójdziesz 
do „Stylowego”, który się przeniósł ze swego 

« zwykłego miejsca i przebywa chwiłowo razem 
z nieboszczykiem Lonem Chaney'em bardzo 
daleko, nietylko od ulicy Wielkiej, ale i od 
Wilna, bo aż „Na zachód od Zanzibaru“. 
Wcale dobry film. Ciekawe konflikty tragicz- 
ne, żeby cokolwiek mniej szarży w wykona- 
niu aktorskiem, zwłaszcza, także i egzotycz- 
nym sztafażu, byłoby wszystko, nec plus ultra 
zwłaszcza, że Lon Chaney, jako „mistrz mas- 
ki* jest tu poprostu fenomenalny. Nie znam 
aktora filmowego, który mógłby równać 

  

  

  

      

  

   

   

  

z nim co do zdolności i umiejętności mimi- 

mó- cznych, co do „kinogeniczności* rysów, 
wiąc językiem „fachowym *. 

„Casino* wyświetla „Nieokiełznaną* 
gożby, jeśli nie Joan Crawford, oczyw 
Stary to film i zniszczony nieznośnie co się 
daje porządnie we znaki widzom w postaci 
licznych białych i czarnych przerw w taśmie. 
Ale na początku są przepyszne zdjęcia z baje- 
czną grą Światłocienia, pozatem piękna jest 
Joan i uwiodłaby samego djabła za ogon, 
a potem urwałaby mu rogi aby je przypra- 
wić zpowrotem przy najbliższej okazji. Udaje 
się jej pierwsza część tego z 
łym Montgomery'm, choć nie bez pew 
komplikacyj, pomocy rewolweru ete., ki 
właściwie winien jest Ernet Torrence ; 
niemadry wujaszek, a lakže czarny charak- 
ter w spódnicy w wykonaniu Gwen Lee — 

vel fonetycznie Gwin Li czyli Gwinona Li- 
pińska Polka „robiąca karjerę* w Hollywood 

niestety ciągle w tym samym genr'ze, niewie- 
ścich czarnych charakterów, od b. wielu już 
filmów. 

„Miejskie* wierne swemu systemowi kar- 
mienia publiczności (dziwnie cierpliwej) tego 
kina rupieciami, wydobyło z jakiejś graciarni 
PRO ROY film z Cha aplinem mianowicie 

i e" z przed dziesięciu lat. Trud- 
się z tego śmiać, trudno wogóle 

ten film po „Gorączce złota* i 
A propos Chaplina — kiedyž to pp. 

ściciele kin w Wilnie raczą pokazać nam 
„Światła wielkiego miasta* tegoż artyst 

Dochodzę już powoli do okolic redak: 

   

  

    

    

    

    

    

  

  

  

    

  

Po drodze zaglądam do „Heliosu*; a cóż za 
nudy śmiertelne, w całem tego słowa znacze- 
niu ogórkowa „Tyranja mił Salonowo- 

  

kuchenno-alkowiane, ckliwe * dramidło, na 
szwabską mieszczańską modłę według powie- 

ści Sudermana z moralizatorstwem, tenten- 
cyjką ojej — ledwo mogłem wytrzymać do 
końca, całe szczęście, że byłem w miłem to- 
warzystwie... 

Nakoniec „Hollywood“. Wprawdzie nie- 
šmiertelny, wiecznie ten sam Liedke, ale far- 

  

  

sa jest mila, dobrze zrobiona i Marja Corda 
wygłąda wcale młodo i Verebes jest sympa- 
tyczny — a Herman Picha daje poprostu kon 

cert! Nie pamiętam (dawno go nie widziałem) 
tak świetnej jego kreacji. Jest przepyszny 
jako właściciel magazynu mód w mocno już 
„pewnym* wieku, ale z bardzo wielkiemi 
pretensjami do elegancji, zresztą bardzo swo- 
im „interesem* pochłonięty. Galerja modelek 
owszem, owszem... 

Nad program dobry, wyjątkowo dobry 

dodatek Pata z podróży naszego „steamera'* 
„Pułaskiego* do Sztokholmu z pięknemi zdję 
ciami morskiemi oraz widokami stolcy Szwe- 
cji. Przypomina mi to inny jeszcze lepszy, 
naprawdę świetny film co do zdjęć, także 
przez Pata sfilmowaną podróż P. Prezydenta 
do Tallina, wyświetlany zimą w Heliosie. 
Dalej ciekawy jak zwykle tygodnik „Para- 
mountu*, oraz tna komedyjka rysunko- 
wo-dźwiękowa wytwórni van Beuren z moc- 
ną przewagą elementu muzycznego, ba jeczne- 
mi zwłaszcza chórami męskiemi także i rewe- 

lersami. (sk.). 

  

  

   
   

  

Rozmaitości. 
Dom towarowy w III wieku 

Paryska akademja Napisów oraz uniwer- 
sytet Yale zorganizowały wspólnie ekspedy- 
cję naukową pod kierownictwem archeolo- 
ga rosyjskiego Rostowcewa w celu dokona 
nia poszukiwań na terenie miasta Dura nad 
Eufratem, leżącego na danym szlaku handlo 

wym grecko-rzymskim. Ekspedycja odkopa- 
ła w Dura dom dwupiętrowy, który, jak wi- 
dać ze znalezionych w nim napisów, należał 
do kupca en gros w III wieku po Nar Chr 
W domu znajdowało się na parterze pięć 
ubikacyj sklepowych od frontu. W pokojach 
na piętrze odnaleziono napisy na ścianach, 
zawierające teksty umów handlowych, kon- 
traktów sprzedaży i kupna etc. 

Nr. 162 (2104) 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
FATALNY WYPADEK NA ULICY 

TARGOWEJ. 

Nieszezęśliwej wypadek skutkiem nieos- 
trożnej jazdy miał w dniu wczorajszym 
miejsce na ul. Targowej. Mianowicie: zdą- 
žajaey ta ulicą rowerem niejaki Romuald 
Szymanowski zam. przy ul. Murarskiej, 
cheąe wyminąć samochód wjechał całą siłą 
pędu na słup telegrafieczny. 

Skutki tego zderzenia były fatalne: ro- 
wer został strzaskany, zaś niefortunny jeź- 
dziee odniósł tak ciężkie uszkodzenie ciała, 
że zawezwane pogotowie ratunkowe, po u- 
dzieleniu pierwszej pomocy, przewiozło ge 
do szpitala Żydowskiego. (e) 

PONURA TAJEMNICA Z PRZED 8 LAT. 

W, składach przy ul. Raduńskiej Nr. 8 
wykopano z ziemi skrzynkę, zawierającą 

zwłoki noworodka. { 
Przypuszezalnie skrzynka ta przeleżała w 

emi około 8-miu lat. (c) 

  

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

W dniu 15 b. m. Bazylewska Jadwiga ul. 
a Nr. 8 w celu pozbawienia się 
iła spirytusu skażonego. Lekarz 

pogotowia odwiózł desperatkę do szpitala 
Sawicz w stanie niezagrażającym życiu. 

      

KRADZIEŻE. 

— W dniu 15 b. m. Szapiro Idelowi ul. 
Kwaszelna Nr. 23 nieznani sprawcy skradli 
z mieszkania garderobę i srebro stołowe ła- 

cznej wartości 2.500 zł. 
— W dniu 15 b. m. z niezamkniętego 

sklepu gotowych ubrań przy uł. Bazyljań- 
skiej Nr. 11 na szkodę Chones Basi, zam. 
tamże, skradziono marynarkę wartości 9 zł. 
Ustalono, że kradzieży tej dokonał Krupienik 
Stefan, zam. we wsi Dzibguny, pow. świę- 
ciańskiego, którego ze skradzioną marynarką: 
zatrzymano. 

   

  

    

   
   

    

  

0 malwersacje w Kasie Stefczyka w Wilnie. 
Defraudant powędrował do więzienia. 

W r. 1929 władze Kasy Stefczyka w Wil- 
nie wpadły na ślad systematycznie popełnia- 
nej defraudacji na szkodę tej pożytecznej 

instytucji spółdzielczej. 
Oto przed dwoma laty prezes zarządu 

Kasy p. Michał Massalski spostrzegł iż czło- 
nek zarządu Władysław Markiewicz pełniący 
równocześnie obowiązki rachmistrza i inka- 
senta Kasy Stefczyka nie zaksięgował pobra- 
nych kwot od p. Peszyńskiego — 100 zł. 
i od p. Wołłejki — 20 zł. 

Zaindagowany przez prezesa  Markie- 
wicz wytłumaczył to uchybienie dość wy- 
krętnie jednak z ujawnionych faktów nara- 

zie nie uczyniono użytku. 
„Nieco później ten sam prez. Massalski, 

krytycznem okiem obserwował 
kiewicza znowu skonstatował, 

łaszczył sobie około 300 zł. za- 
inkasowanych od komornika p. Sitarza. 

Wobec tego powiadomiona została Rada 
Nadzorcza Kasy, która zebrała się na 
jalnem posiedzeniu by sprawę tę omów 

Markiewicz w obecności szeregu człon- 

ków przyznał się do malwersacji, jedna 
solennie obiecał, że ujawnione straty Kasy 
w kwocie 308 zł. 78 gr. pokr; je do 15 marca 
1930 r. i prosił by nie pociągać go do odpo- 
wiedzialności karnej. 

Prośbę Markiewicza władze instytucji u- 
względniły, lecz kiedy minął termin preklu- 
zyjny, uwiadomiono o tem policję, która 
wdrożyła w tej sprawie dochodzenie. 

Markiewicz w czasie badania przyznał się 
do przywłaszczenia zgórą 300 zł. 

Śledztwo jednak ujawniło, że Markiewicz 

   
   

   

    

zdefraudował znacznie większą kwotę 

Dokonana ekspertyza buchalteryjna ksiąg 
stwierdziła, że straty Kasy spowodowane 
przez Markiewicza wynoszą 1227 zł. 97 gr. 
a wobec tego postawiono niesumiennego Mar- 
kiewicza w stan oskarżenia z art. 578 cz. 3 
T5T>KZ K- 

Wczoraj Markiewicz znalazł się na ławie 
oskarżonych przed IIl-im wydziałem karnym 
Sądu Okręgowego któremu przewodniczył p. 

sędzia W. Brzozowski przy udziale pp 
dziów K. Bobrowskiego i J. Zaniewskiego. 

Podsądny nie przyznał się do winy i 
twierdził iż zarzuty inkryminowane mu są 
niesłuszne. Kwestjonował wyniki ekspertyzy. 
zarzucając, że sprawdzanie rachunkowości 

odbywało się bez jego udziału i dlatego re- 
zultat wypadł dla niego niekorzystnie. 

Zbadani jed ak świadkowie, jak pp. Mas- 
iechowski, J. Fela, W. Mu- 

iski i inni Boryderdzii w całej 

    

  

   

  

   

  

  

     
   

  

Esroltacie przeprowadzonego procesu 
i zgodnie z wnioskiem oskarżyciela publicz- 
nego i powoda cywilnego. Sąd uznał osk. 
Wł. Markiewicza za winnego i skazał go na 
osadzenie w więzieniu, zamieniającem dont 

poprawy przez trzy lata, ograniczając go w 
prawach stanu. 

Prócz tego Sąd 
na rzecz poszkodowanej K 

97 gr. z procentami i kosztami. 
Natychmiast po ogłoszeniu wyroku, Sąd 

polecił skazanego Markiewicza aresztować i 
osadzić w areszcie do czasu uprawomocnie- 
nia się wyroku. Ka-er. 

  

  

    

  

   

    

  

  

  

   

    

  

D.-H. I. Ihnatowicz i S-ka Od roku 1843 istnieje Kupię młyn wodny 
czy prawa spółkowe, lub 

  

* Nieznošny Willy 
i H. B. Valthall. 

Kasa czynna od godz. 5 m.30. Początek seansów od g., 6-ej. 

(SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 5. 

Komedja 
NAD_ PROGRAM: Walka o ukochaną 573 

Następny progran: Tajemnica D-ra Dimitriusa. 

W rolach głównych: 

  

0 2 1 & 1, Najnowszy przeb. dźwięk. 

Wilno, ul. Zawalna Nr. 7, tel. 841. 
POLECA z okazyjnego zakupu niżej cen fab- 

rycznych: kafle majolikowe, białe, cegłę ogniotrw., 

korjolit i papę do dachów. Wszelkie materjały bu- 

dowłane, okucia i narzędzia. 
    

  ST NIEOKIEŁZNANA >= Po raz pierwszy w Wilniel > 

Gi l N © Dramat miłosny rozgrywający się na tle New-Yorku oraz dzikiej Afryki. W roli gł. 
Maeisi Joan GAWfOFd. NAD'PROGRAM: Wszerhówiatowy dodatek dźwiękowy Fora“, 

ul. Wielka 47, tel. 15-41 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15., w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Ceny zniżone. 

mamum Następny program: Po raz pierwszy w Wilnie dźwiękowy szlagier ZAŁOGA ŚMIERCI zamum 
  

rogram -go ‹ Wspan. dram. žyc. mare | zmie: SŁODYCZ GRZECHU 3:3 0GNIS KO 1931 r. włącznie: zdrady małżeńskiej 

й W rolach —. z ekakowi Jakimi mężowie 

(obok dworoa kolejow.) głównych piękna J une Collyer komity Conrad Nagel. Eve Ale s nina, 

Humor... Subterna ironja... Prawda o kobiecie... Początek seansów o godz. 6-ej, w niedziele i święta o g. 4 pp. 
  

100% dźwiękowe Potężny dramat 
+ P 

MY OWY |= CZTERY PIORA 755": STYLOWY — arcydzielo! o życie rasy, nie- 

opisane wdzięki egzotyki i wzruszenia sensacji połączone z arcydziełem „Chang”. — W rol. główn.: Wiiliam 
Paweł, Richard Arlen i Clliwe Brok. — NAD PROGRAM: Cudowna dźwiękowa niespodzianka, arcyzabaw- 

na komedja-farsa w 2 aktach Flejszera i najnowszy dźwiękowy tygodnik Paramountu. alisa Wielka 36. 

  

25) bo tak nazywał chińskich posługaczy przy karetkach 
pogotowia, którzy w dziwacznych białych płaszczach 
i kapturach na głowie polowali na zadżumionych, 
włóczyli się po mieście. Służba sanitarna składała się 
przeważnie. z ludzi zupełnie wykolejonych. Ogromne 
ryzyko i przykre zajęcie, pomimo wysokiego wynagro- 
dzenia, odstraszało od wstępowania do służby dla walki 
z dżumą tych, którzy mieli jeszcze coś w życiu do 
stracenia. Na wieść 0 przyjmowaniu do służby sani- 
tarnej każdego chętnego zlecieli się z różnych stron 
uciekinierzy z katorgi, dezerterzy z chińskich wojsk, 
Chunhuzi. Strach przed śmiercią wzniecił w nich 

F* z całą siłą potęgę życia, przeto z ogromnym zapałem 
rzucili się do ograbiania chorych na dżumę. Kiedy 
karetka z „łapiduchami* natknęła się na przykucnię- 
tego gdzieś pod płotem chorego, starszy „łapiduch* 
natychmiast kazał mu wyrzucić z kieszeni wszystko 
co miał przy sobie. Następował podział łupu, potem 

TADEUSZ SIKORSKI. 

ŻYCIE NA GAPĘ. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

Późną jesienią wybuchła dżuma. Raz z pociągu 
zdjęto jakiegoś Chińczyka z silną gorączką. Przewie- 
ziono go do szpitala, gdzie lekarz orzekł: zwyczajne 
zapalenie płuc. Chińczyk po trzech dniach umarł, 
a wkrótee potem zachorowali inni chorzy i kilku po- 
sługaczy. Pierwszy zorjentował się felczer. Zobaczył 
jednego chorego, wpił się wzrokiem w jego czerwone 
błędne juź oczy, posłuchał dzikiego charkotania w pier- 
siach, przeraźliwie krzyknął: dżuma i... uciekł. Za nim 
wybiegli wszyscy, którzy mogli jeszcze chodzić. Zaraza 
już była rozniesiona po mieście. Zaczęło się żniwo 

    

  

śmierci. chorego wciągano do karetki. Zdarzało się, że chory 
Władze Tosyjskie pośpiesznie zbudowały duże nie był zadżumionym, zaklinał „łapiduchów*, żeby 

czworaki, wyglądające jak długie pudło. Otoczono go nie zabierali do baraków, gdzie się napewno zarazi 
osadę zadżumionych kordonami wojska rosy kiego. nie to jednak nie pomagało. Związek „łapiduchów** 

  

Każdy żołnierz miał wydany surowy rozkaz: kto przej- 
dzie kordon żnajdzie śmierć od kuli karabinowej. 
Na miasto wyruszyły karetki z posługaczami w białych 
ubraniach. Mieli oni długie kije z owiniętemi w płótno 
tępemi hakami. Podejrzanych ciągnęli na tych hakach 

miał już swój żelazny regulamin. Ograbiony pozosta- 
wiony na wolności, mógłby się skarżyć. kiedy zaś 
pójdzie do baraku, jest już wyeliminowany z „ życia. 

Za miastem były urządzone piece do spalania ciał 
zmarłych na dżumę. Gromada czarnych Chińczyków 

    

  

Z POWODU WYJAZDU 

sprzedam dom 
przy ul. Dzielnej Nr. 40 na Zwierzyńcu. 

O warunkach dowiedzieć się: 
ulica Lwowska Nr. 22, m. 4. 
  

  
    Obznajmiony z kinem dźwiękowem, wykwalifi- 

kowany, z długoletnią praktyką 

Lino mechani -elekirolechnil 
poszukuje pracy 

w swojej specjalności w Wilnie lub na wyjazd. 
Wiadomość: ulica Ostrobramska Nr. 15, m. 2.       
  

  

    
i pod grozą rewolwerów zmuszali do wejścia do karetki. 
O ile chory był już nieprzytomny włóczyli go po ziemi 
i wciągali do karetki. Europejczycy uzbroili się w środ- 
ki dezynfekcyjne, nosili na twarzach maski ochronne. 
Życie w dzielnicy europejskiej powoli zamierało. 

Wichrowski nie przejmował się dźumą. Przez ob- 
cowanie z Chińczykami stał się fatalistą, wierząc 
w przeznaczenie. Bez żadnej obawy chodził po mieście, 
szydził z bojaźliwych znajomych, nie nosił maski 
i w niczem nie zmienił zwykłego trybu życia. Przy- 
glądał się z zupełnym spokojem, jak „łapiduchy*,   

wrzucała do ognistej czeluści zawinięte w płótno trupy. 
Gęsty dym unosił się w powietrzu, palące się kości 
ludzkie i piszczele wydawały przeraźliwy świst, strze- 
lając jakby z pistoletu. Szczególnie ponury widok 
przedstawiało palenie zmarłych o zmroku. Przy świetle 
ognia, buchającego z paleniska, zasmolone postacie 
Chińczyków uwijały się jak zgraje potępieńców. Piece 
były wykopane w ziemi, trupy przywożono na wozach 
i spuszczano do dołów po deskach. Wichrowski pod- 
dawał swe nerwy próbie wytrzymałości. Naogół był 
daleki od uczucia strachu, lecz raz zadrżał całem cia- 

„. Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. Druk. „Znicz*, Wilno, ul. Š-to Jaūška!1, telefon-3 
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łem, kiedy w noey w wąskiej uliczce natknął się na 
cały szereg karetek z „łapiduchami*, wracających 
po dziennej pracy do baraków. Na przodzie kilku 
posługaczy niosło zapalone pochodnie, oświecając niemi 
uliczkę i wstrętne postacie „łapiduchów*. Spotkanie 
nastąpiło gwałtownie gdzieś na zakręcie i Wichrowski 
cofnął się przerażony. 

— Wyraźnie spojrzałem śmierci w oczy — po- 
myślał, opierając się o mur, aby przepuścić ponury 
kondukt, — cóżby szkodziło któremu z nich zakwa- 
lifikować mnie jako zadżumionego, aby posiąść mój 
pugilares. 

„Łapiduchy* szli obok niego, kłócąc się i poga- 
niając konie. Jeden z nich żartem niby zaproponował 
mu przejechanie się w karetce na spacer i zaśmiał się 
cynicznym śmiechem. 

w połowie grudnia dżuma szalała z jeszcze więk- 
szą siłą. Umierało przeszło 300 osób dziennie i po- 
mimo wysiłków lekarzy nikt jeszcze nie wyszedł z ba- 
raku dla zadżumionych. Ginęli lekarze, siostry miło- 
sierdzia, sanitarjusze, a kiedy tylko skonstatowano 
u kogo objawy dżumy, natychmiast go okradano. 
W tym wyścigu śmierci był jakiś piekielny wyścig 
okradania zadżumionych. Za kradzież w obrębie obo- 
zu kwarantannowego groziła kara Śmierci, nie to jed- 
nak nie pomagało, bo kradzieże mnożyły się a winnych 
nie wykrywano. Prosty naród chiński nie wierzył. aby 
dżuma była chorobą zakaźną, uważając, że jest to kara 
bogów za grzechy. Przeto w dzielnicy chińskiej życie 
płynęło zwykłym trybem. Na ulicach od czasu do czasu 
ktoś padał, przechodnie obojętnie go omijali, trupa zaś 
zabierała policja celem odwiezienia do ogólnego pieca. 
Zdarzało się, że zaczął pluć krwią roznosiciel różnych 
smakołyków, po chwili zatoczył się i upadł. Wtedy 
inny Chińczyk wyrwał z bezwładnych już rąk jego 
koszyk i za chwilę krzyczał na całe gardło: „słodycze 
sprzedaję po dwa centy sztuka”. 

Wichrowskiemu zdawało się, że w tych warun- 

       

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
ia dogodnych warmkah 

I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

  

Akuszerka 

Marja LAKNOTOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

W. Z. P. Nr. 69. 
PLEASE IIA TT TTT NTA EITI STI, 

  

DRUSKIENIKI 
wezmę w dzierżawę. Pi- 

  PIŁSUDSKIEGO Nr. 3 a < Nowicki, poczta 
ь apočkinie, skrytka po- 

Pierwszorzędny pensjonat ; | cztowa 13. 5893 

  

„JUTRZENKA 

dnie pełne wtezymanie | | |nfidlacje BIEKITYCZNO 
dzwonki sygnalizacyj- 
ne, ustawienie aparatów 

  

drewniany | radjowych i telefonów 
do sprze- | wykonywa koncesjonowa- 
dania, ny elektromonter 

4 | w dobrym stanie. w ruch- 
| liwej miejscowości przy ST. PIÓREWICZ 

ulicy Jerozolimskiej Nr. 12 | ul. Ofiarna Nr. 4, m. 9. 
HL GRA No wan 

5602 kach dowiedzieć się na 
miejscu u właściciela, 

K i jednokonną 
up ę platformę 

na resorach. Oferty z po: 
daniem ceny proszę skła- 

dać w „Kurjerze W ileńsk.* 
pod W. P, 5836 

  

Akuszerka 

Marja brzeinń 
przyjmuje od 9 r. de 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. 1. 
W. Zdr. Nr 3093. 

      
kach całe Chiny powinny zginąć na dżumę, tymczasent 
nie wymarło nawet jedno miasto. 

W mroźną noc zimową usłyszał jakieś hałasy 
i krzyki Chińczyków. Z rana zameldował ordynans, 
że z domu wywieziono stróża Chińczyka, chorego 
na dżumę, wobec czego dom został objęty kwarantanną. 

W ciągu ośmiu dni nikt nie mógł wyjść, oraz wszelki 
dostęp do domu surowo został wzbroniony. Wichrow- 
ski zobaczył pod oknem leniwie spacerującego szyld- 
wacha. 

— A skąd produkty będziemy otrzymywać, — 
zapytał ordynansa. 

— Wszystko przyniosą sanitarjusze. 
— (i właśnie przyniosą i zarazę — pomyślał 

Wichrowski. Co robić w zupełnej izolacji w ciągu 
tygodnia? Poczuł w tej chwili przedsmak więzenia. 

W domu mieszkało kilka urzędników samotnych, 
dwie rodziny i kilka panien. Wichrowski zwołał ich 
wszystkich na naradę. Wylęknione twarze i nieprzy- 
tomny wzrok więźniów na chwilę go przeraził. Posta- 
nowił za wszelką cenę uspokoić sąsiadów, rozweselić, 

  

podnieść ich na duchu. Przedewszystkiem zajął się 
działem aprowizacyjnym. Na szczęście znalazły się 
zapasy produktów i trunków. a pośród zebranego to- 
warzystwa było kilku osobników, którzy w najci 
szych chwilach życia nie odmawiali wypić. Po pr 
łamaniu pierwszych lodów, pod wpływem nastroju 
Wichrowskiego, który ogłosił, że klub zadżumionych 
został otwarty i że nic im nie pozostaje, jak urozmaicać 
sobie przymusowy wspólny pobyt w samotnym domu, 
towarzystwo cokolwiek się rozruszało. A kiedy wypito- 
kilka kolejek humory się zupełnie poprawiły. Wich- 
rowski. patrząc na rozbawione twarze, myślał: 

— To jest więc uczta podczas dżumy. Lecz nie- 
chaj tylko komu z nich zaczerwienią się oczy. co jest 
oznaką zarazy, wyobrażam sobie jaka powstanie 
panika. 

    

(D. c. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 

„ARE goi


