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Benefis przyjaciół 
Wychodzi dziś w świat, jako do- 

datek do ..Kurjera Wileńskiego*, 

pierw numer czasopisma  ..Włó- 

  

częga*. organu wileńskiego „Klubu 

Włóczęgów-Senjorów *. Czem jest ten 

klub, jaką jest jego historja, jakie cele 

i ideały — o tem dowiedzą się czy- 

telnicy z treści załączonego czasopis- 

ma. Mówię „dowiedzą się* w odnie- 

sieniu do tych, którzy z klubem i 

jego działalnością jeszcze się nie zet- 

  

knęli. Dla znacznej części społeczeń- 

stwa wileńskiego ..Klub Włóczęgów* 

nie jest już organizacją obcą i niezna- 

ną. przynajmniej ze słyszenia. 

Dla ras, dla współpracowników i 

sympatyków „Kurjera Wilenskiego“ 

pojawienie się 16-tostronicowego ze- 

szytu, stańowiącego pierwsze publicz- 

ne zbiorowe wypowiedzenie się Włó- 

  

częgów-Senjorów, jest swego rodzaju 

tością Nazwiska, 

podpisane pod artykułami i feljetona- 

rodzinną, 

    

mi „Włóczęgi* — to nazwiska na- 

szych współpracowników i starych 

przyjaciół. Tworzą oni następne ogni- 

wo łańcucha, który od demokratów— 

niepodległościowców wileńskich z 

pierwszego dziesiątka XX-go wieku 

poprzez peowiaków i harcerzy wileń- 

skich z czasu wielkiej wojny łączy 

pokolenie z pokoleniem wspólnością 

emocjonalnego stosunku do wielkiej 

przeszłości dziejowej naszego kraju, 

jednakowem credo wobec przyszłych 

jego losów. jednolitem ujmowaniem 

podstawowych zagadnień  społecz- 

nych, moralnych i narodowościo- 

wych. 

Szczególną naszą z Włóczęgami 

odrębnością jęst federalistyczny pro- 

gram rozwiązania kwestji Wschodniej 

Europy. program oparty na przesłan- 

kach wynikających z głębokiej ana- 

lzy dziejów Wielkiego Księstwa Li- 

tewskiego. Słowo ..program* jest mo- 

że zbyt śmiałem w danym wypadku. 

Nal 

idea kierownicza. Program tworzy się 

dopiero wówczas kiedy przewidzieć 

już można warunki. w których wy- 

padnie go realizować. Wszelki nacjo- 

nalizm, bądź już nasycony, jak polski, 

bądź dopiero narastający i szczegól- 

nie w tem stadjum skłonny do wyłącz- 

ności, jak litewski lub białoruski, są 

głównemi zaporami na drodze do te- 

deralizmu. Dziś jeszcze każdy wcho- 

dzący tu w rachubę naród stawia za 

swój cel uzyskanie lub zachowanie 

swej suwerenności narodowej i z in- 

powiedzieć raczej hasło lub 

  

nym jej dzielić nie: chce. 

pisze w artykule 

: „Idziemy więc 

T. Nagurski 

wstępnym .,Włóczęgi 

do walki z nacjonalizmami: polskim, 

litewskim, białoruskim i żydow- 

skim...". Sądzę, że jest tu coś niedo- 

powiedziane. Nacjonalizm jest pew- 

nym stanem emocjonalnym, pewną 

siłą społeczną, faktem, z którym trze- 

  

ba się liczyć. Jedynie walką złamać 

go się nie da. Trzeba jednocześnie 

znaleźć metodę realizowania jego 

uzasadnionych postulatów, taką meto- 

dę, któraby łagodziła antagonistyczne 

jego tendencje i wytwarzała solida- 
ryzm polityczny kilku narodów. za- 
mieszkujących wielki kraj o pewnej 

historycznie wytworzonej odrębnej 

fizjognomji geopolitycznej, gospodar- 
czej i kulturalnej. Wydaje mi się, że 

w ten sposób należy rozumieć tezę 

p Nagurskiego. 

Założony przed trzema niespełna 

łaty „Klub Włóczęgów-Senjorów* nie 

zmartwiał wkrótce po urodzeniu, nie 

zapadł w śpiączkę, tak jak tyle po- 

dobnych mu poprzedników. tyle or- 

ganizacyj o charakterze ideowo-dy- 

skusyjnym. Powstał w cichości i u- 
kryciu, bez gromkich mów i inaugu- 

Tacyjnych bankietów. Silna koleżeńska 

Więź byłą mu wielką pomocą w sta- 

ych kroków na arenie 

społecznej Wilna. Po paru latach 

okrzepł i zmężniał, W codziennej pra- 

wianiu pierw 

  

cy swoich członków na różnych pla- 

cówkach znalazł nieprzebrane źródło 

przesłanek dla pracy ideologicznej i 

programowej. 

W ostatnich paru latach, po za- 

padnięciu w letarg klubów dyskusyj- 

nych starszej generacji wileńskiej — 

„Gromady  44-ch*,  ..Szubraweów*, 

„Klubu polityczno-społecznego, stał 

się poważnym ośrodkiem myśli poli- 

tyczno-społecznej i źródłem niejednej 
inicjatywy praktycznej. Nie zaczął 

wprawdzie od szczytów, lecz od pod- 

sław — i ta metoda na dobre mu wy- 

zła. Liczba członków i gości klubu 

  

biorących udział w zebraniach, rośnie 

nieustannie. Odwiedzają go też ci 

starsi działacze wileńscy, których 

próby galwanizowania swego śŚrodo- 

wiska 

albo zestarzało się, albo zobojętniało, 

albo przewędrowało do stolicy. Grozi 

zawiodły. Wilno przedwojenne 

osłabienie prężności i ekspansji sił 

umysłowych Wilna. Po upadku gos- 

podarczym nasuwa się pomniejszenie 

jego znaczenia jako czynnego ośrod- 

ka myśli i działania, wybiegającego 

poza najprymitywniejsze zadania co- 

dzienne. Uniwersytet utrzymuje wpra- 

wdzie swój sztandar wysoko, ale też 

na tym bastjonie opiera się całe nie- 

mal życie umysłowe Wilna. 

W tej rozrzedzonej atmosferze in- 

Klub Włóczęgów-Senjo- 

row“ potrafił wytworzyć skromny, 

telektualnej 
  

ale żywotny, zgęszczony ' zbiorowym 

wysiłkiem ośrodek myśli, poszukują- 

cej rozwiązań różnorodnych aktual- 

nych zagadnień, starając się je ująć 

jednolicie pod kątem swego wyznania 

wiary, sformułowanego przy założe- 

niu Klubu. Pierwszy numer ,„„Włóczę- 

gi* jest cząstkową rekapitulacją tych 

prace dyskusyjnych i poznawczych. 

Społeczną wartością Klubu jest 

jego aktywizm. Mogą być w każdem 

mieście ludzie o wielkich walorach 

indywidualnych, ale ani zrzeszyć się, 

ani wpłynąć na bieg życia nie zdo. 

łają. Włóczędzy odznaczają się ambi- 

cją odegrania roli w życiu Wilna i 

kraju. Dokumentują tę ambicję wy- 

daniem swego organu, są zdolni du 

działania grupowego. Dziś można już 

przewidzieć, że szersza akcja społecz- 

na lub polityczna Wilna bez udziału 

ich się nie obędzie, Przekonamy się 

o tem przy pierwszej sposobności, 

choćby przy najbliższych wyborach 

do Rady Miejskiej naszego miasta. 
w see ał 

Podejmując współpracę w „Kurje- 

rze Wileńskim* z grupą najmłodszą 

na horyzoncie społecznym Wilna, z 

„pionierami* p. Dembińskiego, we- 

szliśmy w kontakt z młodzieżą zorga- 

nizowaną poza nami. Grupa ta przy- 

szła do nas w tem słusznem przeko- 

  

naniu, że tu, a nie gdzieindziej znaj- 

dzie odpowiednie, gdyż zasadniczo 

pokrewne podłoże do kształtowania 

swej ideologji. Współpraca z tą grupą” 

  

   
knięcia wspólnych dróg 

do przyszłości, próbą rokującą naj- 

lepsze nadzieje. 

Z „Włóczęgami' natomiast jesteś- 

my zrośnięci oddawna, 

indywidualnej wielu z nich współpra- 

cy w „Kurjerze Wileńskim* pod zna- 

kiem wspólnych aspiracyj politycz- 

nych i poglądów na przyszły układ 

stosunków na Ziemiach b, W. Ks. 

Litewskiego. Z nimi więc próba zo- 

jest próbą w 

na gruncie 

stała pomyślnie dokonana i dziś je- 

steśmy solidarni w najważniejszych 

punktach programowych. Dziś uwa- 

żamy się wzajemnie za swoich. Pierw- 

szy zbiorowy występ publiczny „„Włó- 

częgów* witamy z zadowoleniem jako 

naszej wspólnej 

w „Kurjerze 

Testis. 

cenne uzupełnienie 

pracy publicystycznej 

Wileńskim”, 
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KONFERENCJA W LOZANNIE. 
Wymigają się Niemcy, czy nie? Obecny stan konferencji 

tozańskiej. 
LOZANNA, 5, 7. 32, — Ubiegły tydzień 

zaznaczył się na konferencji lozańskiej osiąg 
nięciem porcztumienia państw wierzycielskich 
którego rezultałem było przedłożenie Niem- 
com zasad, na których mogłoby być oparte 
porczumienie cgólne w sprawach edszkodo- 

piło to w ubiegłą sobotę. Rząd 
w niedzielę odpowiedział kontrpro 

jami na znaną już ofertę państw wierzy 
ieh, wysuwająe ze swej strony warunki 

tego rodzaju, które niezawodnie spowoduja 
silną reakcję u wierzycieli, a zwłaszcza u 
Francji. Odnosi się te w pierwszym rzędzie 
do zaofiarowanej kwoty, do sposobu jej zap- 
łaty oraz do żądań natury politycznej, gdyż 
gdyby dział 8 Traktatu Wersalskiego został 
zastąpiony przez nowe porozumienie, to tem- 
samem przekreślone zostałcby stwierdzenie 
winy Niemiec za wybuch wojny. Ostatnie to 
Żądanie Niemiec jest uważane raczej za tak- 

tyczne, przypominające wysunięte w ub. so- 
bete żądanie zmiany postnowień wojskowych 
czyli części 5 Traktatu Wersalskiego, żądanie 
które spotkało się wówezas z najostrzejszym 

  

      

   

    

    

  

   

  

i Anglji, które przy wysunięciu pretensyj te- 
go rodzaju znalazły się odrazu we wspólnym 
frencie. 

Obecnie Gczekuje się przyjazdu Herriota, 
który bawi w Paryżu, celem    
   

  

riot oczekiwany jest jutro w Lozannie, tem 
samem konferencja łozańska wejdzie w swo- 
je stadjum decydujące i końcowe. a to ze 
względu na wyjazd obecnych tutaj angiel- 
skieh ministrów do Ottawy na konferencję 
deminjów brytyjskich, co jest ustałone na 
dzień 13 b. m. 

Od początku konferencji lansowana była. 
zwłaszcza w Londynie myśl ukończenia ob- 
rad Iczańskich deklaracją mającą za cel pod 
kreśnienie chęci pokojowej współpracy wszy 
stkich jej uczestników. Myśl ta — jak wia- 
demo — znalazła swój wyraz w inauguracyj 
nych przemówieniach tak samo Mae Donal- 
da jak i Herriota, a choć dzi Śdebaty kon- 
centrują się dokoła zagadnień ściśle finan- 
scwej, gospodarczej i technicznej natury, 
sprawa ta prawdopodobnie odżyje-z ehwiłą, 
gdy zaznaczy się dojście do porozumienia to 
do meritum obecnie dyskutowanych spraw. 

Przechodząc do działalności delegacji 
polskiej na kenferencji lozańskiej, która wa 
bec mniejszego naszego zainteresowania spra 
wami reparacyj koncentruje się przedewszy- 
stkiem dokoła zagadnienia rekonstrukcji fi- 
nansowej i gespodarczej Eurepy środkowej 
i wschodniej, znalazła ona swój wyraz w 
znanym już memorjale ministra Zaleskiego 
Memorjał ten został podadny ścisłemu bada- 
niu zaintersowanych delegacyj, które odno- 
szą się do niego z żywem zainteresowaniem; 
prezes konferencji premjer Mae Donald po- 
lecił przez sekretarjat edpis tego memoran- 
dum przekazać wszystkim uczestnikom kon- 
fereneji. Pozatem odbiło się memorandum 
głośnem echem w prasie państw zachodnich. 
(Iskra). 

   
    

    

Sowiecka ocena. 
MOSKWA, 5. VII. (Pat). „Izwiestja* w 

depeszy własnej z Lozanny konstatują suk- 
ces Francji, odwrót Anglji i klęskę Niemiec 
które znalazły się wobec odbudowanego fron 
tu byłych aljantów. 

Nowy ambasador turecki 
złożył listy uwierzytelniające 

WARSZAWA, 5. VII. (Pat). Dnia 
5 lipca o godzinie 12 m. 30 Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej przyjął na 
Zamku Królewskim Serit-Bey'a, amba 

sadora tureckiego, który złożył swe 
listy uwierzytelniające. 

DER 

Popyt na pożyczki 
zagraniczne w Londynie. 
LONDYN, 5. VII. (Pat). Na wtorkowej. 

iełdzie londyńskiej wszystkie zagraniczne 
czki państwowe poszły bardzo w górę. 

7 proc. pożyczka polska stabilizacyjna pod- 
skoczyła o unktów z 61 na 66. Fakt po- 
pytu na po ki zagraniczne wskazuje na 
to, że jednak proces konwer: 
się tak bardzo pomyślnie i 
posiadaczy skonwertowanej na 3 i pół proc. 
pożyczki wojennej wyzbywa się jej i skupu 
je zagraniezne pożyczki państwowe. Rów- 
nież obniżenie funta, którego kurs w sto- 
sunku do dolara spadł do 3,54 i pół wska- 
zuje na to samo zjawisko. 

c 

Żydzi wołyńscy przeciwko 
prowokacjom niemieckim. 
RÓWNE, 3-VII. (Pat). Staraniem 

Żydowskiego Klubu Obywatelskie- 
go odbył się w dniu 3 b. m. w sali 
teatru ludowego, wielki wiec prote- 
stacyjny społeczeństwa żydowskie- 
go przy udziale tłumów publiczno- 
ści. Po przemówieniu radnego Jo- 
zesberga w  podniosłym nastroju 
uchwalono rezolucję przeciw pro- 
wokacjom Gdańska i Niemiec, 
stwierdzając jednocześnie, że Żydzi, 
uważając się za synów wspólnej z 
Polakami ojczyzny, w każdej chwili 
na wezwanie rządu spełnią swój 
obowiązek wobec państwa. Poza 
tem uchwalono rezolucję przeciw 
wywłaszczaniu Żydów w Prusach. 

   
   

   

       
   

  

  

    

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

RRZATENN BRATZ POPE 

LOZANNA, 5.VII. (Pat.) W prze- 
dedniu wznowienia rokowań w żwią- 
zku ze złożeniem przez Niemcy kontr- 
propozycji stwierdzić można, iż Italja, 
Belgja i Japonja są za przyjęciem pro 
pozycji w sprawie ryczałtowej spłaty 
2 miljardów mk. Anglja sprzeciwia Z:ę 
projektowi spłaty należności niemiec- 
kich w 10 ratach rocznych, ponieważ 
w ten sposób może być utrudniona 
spłata kredytów zamrożonych, któ- 
rych znaczna część znajduje się w rę- 
kah Anglji i Stanów Zjednoczonych. 

Co się tyczy Francji. to obstaje 
ona przy porozumieniu. osiagniętem 

dnia 2 lipca, wykazując w ten sposób 
swój znaczny wysiłek w celu osiąg- 
nięcia pomyślnych wyników konie- 
rencji. Francja proponuje, by Niemcy 
spłaciły ryczałtową sumę 4 miljardów 
mk., co jest — zdaniem delegatów 
francuskich — korzystnem rozwiąza: 
niem dła Niemiec, ponieważ skreśla 

ono w ten sposób spłatę około 30 
miljardów z tytułu odszkodowań. Na- 
tomiast rozłożenie należności na raty 
roczne pozwoliłoby uwolnić finanso- 
wą politykę Rzeszy z pod bezpuśred- 
niej kontroli państw wierzycielskich. 

  

  

Dalsze targi © sumę kompromisową. 
LOZANNA. 5.VII. (Pat.) Po przy- 

byciu do Lozanny Herriot odbył prze- 
szło godzinną rozmowę z Mac Donal- 
dem, który go zaznajomił z przebie- 
giem rokowań, jakie miały miejsce 
w czasie nieobecności premjera fran- 
cuskiego, Mac Donald przedłożył tak- 
że Herriotowi projekt końcowego u- 
kładu. Herriot ze swej strony wskazał 
w rozmowie na zalety techniczne i po 
lityczne planu francuskiego. Następ- 
nie Mae Donald odbył konferencję z 
von Papenem oraz z delegatem bełgij 
skim. Niewątpliwie Mac Donald wzno 
wił działalność pośredniczącą pomię- 
dzy delegacjami Francji i Niemiec. 
Głównym przedmiotem dyskusji jest 
w tej chwili, jak się zdaje, kwestja 
wysokości sumy, którą Niemcy zapła 
cą. Tymczasem Francja utrzymuje 7а 
danie, aby suma ta wynosiła 4 mil- 
jardy mk., Niemcy zaś cheą zapłacić 
2 mifijardy. Przewiduje się suma kom 
promisowa. . Popołudnie poświęcone 
jest dalszym rozmowom  bezpośred- 
nim pomiędzy delegacjami. 

    

LOZANNA, 5.VII. (Pat). Delegacje 
francuska i angielska konferowaly w 
ciągu dzisiejszego rana w ciągu pół- 
torej godziny. Herriot uzasadniał Mae 
Donaldowi decyzję delegacji francu- 
skiej obstawania przy stanowisku, po- 
wziętem przez 5 mocarstw wierzyciel 
skich, w sprawie projektu spłaty sum 
reparacyjnych. Projekt ten przewidu- 
je globadną sumę 4 miljardy mk. 
Mae Donald oświadczył, że rozumie 
całkowicie to stanowisko i że nalegać 
będzie wobec ministrów niemieckich, 
by doprowadzić ich do właściwszego 
zrozumienia obecnej sytuacji. Praw- 
dopodobnie poruszona zostanie w cią- 
gu konferencji ministrów angielskie- 
go i franeuskiego kwestja długów wo- 
jennych Anglji i Francji. 

LOZANNA, 5.VII. (Pat) Mac Donald 
prowadził godzinną rozmowę z von 
Papenem i ministrami spraw zagra: 
nicznych i finansów Rzeszy, przedsta- 
wiając im treść swej konferencji 2 
Herriotem i jego współpracownikami. 

    

Częściowe ustępstwa Niemiec. — Warunki po- 
lityczne. — Nieustępliwe stanowisko Herriota. 

LOZANNA. 5.VII. (Pat.) Po połud- 
niu odbyły się ponowne rozmowy 
Mae Donalda z von Papenem i inny- 
mi delegatami niemieckimi oraz Her- 
riotem. Przewodniczący konferencji 
rozmawiał osobno z szefami delegacji 
francuskiej i niemieckiej. Bezpośred- 
nich rozmów francusko-niemieckich 
nie było. 

W rozmowie Mac Donalda z dele- 
gatami niemieckimi ci ostatni zrezy 
nowali z systemu rat rocznych 1 wy 
razili zgodę, aby sumę, którą Niemey 
zapłacą, zapłacono w bonach, © któ- 
rych emisji zadecyduje Rada Banku 
Wypłat Międzynarodowych. jak pro- 
ponowali wierzyciele. W niedzielę 
Niemcy zaofiarowali 10 rat rocznych 
po 250 miljonów, względnie 37 rat 
rocznie po 120 miljonów, niewątpli- 
wie w nadziei, że po pewnym czasie 
mogłyby zaprzestać płacenia tych rat. 
System bonów, na który Niemcy о- 
becnie po pewnym oporze wyrazili 
zgodę, uniemożliwia uchylenie się od 
płacenia. Niemey pragnęłyhy zatem 
pewnej zmiany w systemie konów, 

    

szezególnie, aby bony, które w ciągu 
pewnej ilości lat nie uzyskają nabyw- 
cy, przepadły. 

Co się tyezy sumy, Niemcy wyra- 
ziły zgodę na 2.600 miljonow, ale 
wznowiły warunki polityczne, o któ- 
rych w niedzielę obiecując zapłae 
2 miliardy nie mówiły. Domagają się 
one ponownie równości praw w dzie- 
dzinie zbrojeń, i że suma, którą za- 
płacą, nie będzie wymagała ponowne- 
go uznania przez Niemcy części 8 
traktatu, na czele której figuruje słyn 
ny artykuł 231, motywnjący zobowią- 
zania Niemiec tem, że wywołały woj- 
nę. Po rozmowie z von Papenem Mae 
Donald rozmawiał z Herriotem. Ten 
ostatni odrzucił warunki polityczne 
Niemiec. W dalszym ciągu domaga 
się on, by suma głobalna wynosiła 
4 miljardy. Następnie Mac Donald 

  

spotkał się ponownie z von Papeneia. 
Wieczorem możliwe są dalsze rożmo0- 
wy. Mac Donald pragnąlby doprowa- 
dzić do porozumienia jeszcze dziś w 
nocy, najnóźniej jutro. 

  

Ogólnopolski Zjazd Związku Strzeleckiego. 
(Dokończenie sprawozdania), 

Życzenia gen. Rydza-Śmigłego. 

Po p. min. Jędrzejewiczu zabrał 
głos gen. Rydz-Śmigły, który witając 
zjazd powiedział m. innemi: 

— Obywatele, komplementów wam mó- 
wić nie będę, uważam, że komplementy 

dobre i potrzebne wtedy, kiedy si 
ki pracy są złe, Dziś nikt nie m а 
ku Strzeleckim powiedzieč, že spacjalnie dla 
Związku Strzeleckiego w Polsce warunki i 
czas są złe. Stwierdzę, jedynie, że Zw. Strze- 
lecki prz dł niejedną ciężką próbę, że Zw. 
Strzelecki przetrwał niejeden zły i ciężki 
rok. Przetrwał i istnieje. I dziś posiada po- 
nad 100 tys. młodzieży, chłopeów, 
umieją stanąć w i 
co to jest polsko: ) 
leży. Jeśliby Komendant w roku 1914 miał 
100 tysięcy chłopców, którzyby umieli sta- 
nąć w szeregach i rozumieli co to jest pol- 

         

      

   

  

my odpowiedzieć na to pytanie w z 
z przyszłością Polski, to niechaj odpowiedź 
wasza opiera się na mierze, którą przykła- 
dacie do Polski, Niech wam odpowiedź na ta 
pytanie dyktuje wasze pragnienie w stosun 
ku do siły i do wielkości Polski. O ile chodzi 
o krótką syntezę tego, co Związek Strzelecki 
ma dać. to można będzie ją następująco 

sformułować. 
Związek Strzelecki wychowuje zdrowego. 

pełnego sił obywatela, który umie zharmo- 
nizować interesy swego życia z interesami 
państwa, który umie wtedy gdy trzeba um- 
rzeć za Państwo. Więc Związek Strzelecki 
musi wychować tego obywatela, musi mu po 
wiedzieć jak należy dcbre życie prowadzić 
jak należy pracować, Związek Strzelecki mu- 

  

si temu obywatelowi dać umiejętność tę, aby 
umiejąe umrzeć umiał też za Polskę walczyć, 
Dlatego też jest to organizacja specyficzna, 
łącząca w sposób nierozerwalny, głęboki dwa 
ełementy. Element społeczny i element woj- 
skowy, które nawzajem bardzo ściśle się spła 
tają. 

ytali co ci strzelcy dawni, 
późniejsi legjoniści dawali Komendantowi, 
to stwierdzamy, że poza specjalnemi węzła- 
mi łączącemi ich z Komendantem, jako wy 
jątkową osobisości ięc poza głębokim 
żelaznym sentymentem dłą niego, pozatem 
dawali głęboką miłość do Polski, dawali bez- 
apelacyjną karność, dawali czystość moral- 
ną. dawali wysiłek ogromny, którego jed- 
nym z czynników była ambicja oddziałowa. 
Potrafi oni dać krew własną dlatego, ażeby 
I-sza Brygada była najlepszem wojskiem. Pot 
rafili powstrzymać się od tego, co było 0s0- 
biste, niskie, ażeby honorowi I Brygady nie 
przynieść ujmy. Ale może ktoś powie, że te 
wielkie hasła są odpowiednie tylko dla wiel- 
kich dni, takich jak tamte były. Nie, sądzę, 
że one również dobrze dadzą się zastosować 
i do małych codziennych dni i małych co- 
dziennych prac, gdzie jako konsekwencje wy 
nikną z nich niesłychanie ważne dla nas za- 
jęcia organizacyjne dnia codziennego, wynik 
nie punktualność, solidność pracy, wyniknie 
niewchodzenie w kompromis z lenistwem 
własnem, przekonaniem że „Jakoś to będzie* 
„Dziś to zrobię, a jeżeli nie zrobię. to i tak 
się Polska nie przewróci*, Ta formuła da 
się więc i do codziennego dnia zastosować 
i starczy na drobne codzienne chwile i na te 
wielkie chwile, odświętne, które są również 
jeszcze przed nami. Bo nasze pokolenie je- 
szcze nie skończyło swej roli, tego bądźcie 
pewni, że na nasze barki spadnie jeszcze 
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niejeden ciężki trud, który będzie wymagał 
wielkich sił, a te siły teraz w codziennej 
żmudnej pracy musimy zdobywać, i musimy 
ich oszczędzać na wielki kapitał. 

Nie żądamy od strzelca ażeby był kame- 
dułą, niech swoją pracę potrafi także i umie 
związać z bujnością i radością życia, ale 
niech równocześnie pamięta, że wtedy, gdy 
trzeba będzie potrafić musi oderwać się od 
racości życia i pójść tam, gdzie jest trud, 
stanąć obok tege eo jest ciężarem życia i 
jest jego rzekcmem zaprzeczeniem, to jest 
śmiercią. 

I wierzcie mi, obywatele, jeśli mam zło- 
żyć wam życzenia, to życzenia te, które wam 

nie będą %azesem, a będą słowem z 

  

       
zło: 
głębokiego serca i życzę wam aby w Polsce 
należenie młodego chłopaka do Zw. Strzele- 
ekiego było dla niego dumą i chlubą, żeby 

  

się stało dla niege marzeniem. Życzę wam, 
ażeby legitymacja strzelecka była legityma- 
cją rzetelnego człowieka, dobrego obywateia 
i dzielnego, gotowego na wszystko żołnierza.. 

Wspomnienie prezesa Walerego 
Sławka. 

Wreszcie przemówił prezes Walery 
Sławek: 

Lat temu blisko 20 odbywała się w Stra- 

ży na Podkarpaciu szkoła strzelecka. Ko- 
mendantem szkoły był Józef Piłsudski. Jego 
zastępcą Kazimierz Sosnkowski. Następnie 
kemendantem oddziału był Mieczysław Tro- 

janowski, komendantami plutonów byli: Er- 
win-Monasterski, Karasiewicz, Tokarzewski i 
czwarty, który znalazł się później poza na- 
szemi szeregami. Gdy kompanja strzelecka 
jednolicie umundurowana w płócienne ta- 
nie mundurki podczas ulewnego deszczu wy- 
chodziła na ćwiczenia, Sosnkowski nie mo- 
gąc pewstrzymać radości chwycił mię pod 
ramię i mówi: „Patrz, mamy wreszcie praw- 
dziwe wojsko!“ Nie była to siła liczebnie 
wielka, jedna kompanja, lecz była wiełka 
duchem swoich zamierzeń. Była wielka goto 

ią wydobycia z siebie takiego wysiłku. 
iego wymagał postawiony sobie cel. 
Minęło blisko 20 lat. Te cełe wówczas 

wione przez tych ludzi dla nich zostały 
zone. Zostały ziszczone w rozmiarach 

          

   

      

dziś na umundurowane bractwo strze 
patrzę, którego siła zbrojna jest o 

większa niż w owej ówczesnej kom- 
panji to myślę: Gdy potrafią sobie dumny 
ceł postawić i gdy zdobędą się na ten wysi 
łek jakiego zrealizowanie wielkich eelów od 
nich żądać będzie, to i większe jeszcze, wiel- 
kie dla swego życia, zrealizować potrafią. 

Włpowiedzeniem tej myśli, witam wasz 
zjazd, 

    

Echa zjazdu. 

Walny zjazd delegatów Związku 
Strzeleckiego, który po raz pierwszy 
od trzech lat odbył się w niedzielę dn. 
3 b. m. w Warszawie, ściągnął z całej 
Polski ponad 2 tysiące strzelców, re- 
prezentujących liczne setki oddziałów. 
i powiatów Zw. Strzeleckiego. Uczest- 
nicy tego wielkiego zjazdu poza przy- 
jęciem do wiadomości sprawozdań na 
czelnych władz strzeleckich za ostat- 
nie 5 lata i poza wyborami nowych 
władz organizacji uchwalili nowy sta- 
tut Związku Strzeleckiego, otwierający 
przed Związkiem szerokie drogi dal- 
szego pięknego rozwoju i wytężonej 
pracy dla dobra Narodu i Państwa. 
Podkreślić należy wielką jednomyśl- 
ność i zgodę delegatów strzeleckich, 
którzy zarówno statut, jak i szereg in- 
nych uchwał przyjęli jednomyślnie. 
Strzelcy dobrze rozumieją i wypełnia- 
ją swe obywatelskie obowiązki wobec 
społeczeństwa i państwa. 

Ukonstytuowanie się 
nowego zarządu głównego 

Zw. Strzeleckiego. 
WARSZAWA, 3.VIIL. (Pat). Na 

odbytem onegdaj pierwszem po 
walnym zjeżdzie delegatów posie- 
dzeniu Rady Naczelnej Związku 
Strzeleckiego nowoobrany zarząd 
główny Związku Strzeleckiego u- 
konstytuował się w sposób nastę- 
pujący: prezes mec. Paschalski, wi- 
ceprezesi płk. Anatol. Minkowski i 
płk. Dojan- Surówka. Poza ukonsty- 
tuowaniem się nowego zarządu Ra- 
da Naczelna Związku Strzeleckiego 
rozpatrzyła cały szereg aktualnych 
spraw organizacyjnych, między in- 
nemi zastanawiała się nad zagad- 
nieniem akademickiej młodzieży 
strzeleckiej. 

Po jednym miljonie. 
CHARBIN, 5. VII. (Pat). Zarząd kole: 

wschodnio-chińskiej postanowił z dochodów 
kolei wypłacić 1 miljon złotych rubli rzą- 
dowi rosyjskiemu i 1 miljon rządowi Man- 
Dżon-Go. 

"GIEEDA WARSZAWSKA 
Pieniężna. 

WARSZAWA, 5. VII. (Pat). Nowy York 
kabel 8,922, 8,942, 8,902. Paryż 35,06, 35,06, 
85,15, 34.97. Szwajcarja 174,25, 174,68, 
173,82. Berlin w obrotach prywatnych 211,80 
'Tendencja niejednolita. Ч . 

PAPIERY PROCENTOWE: 4 proc. po- 
życzka inwestycyjna 90, 90,50. 5 proc. .po- 
życzka kolejowa 36. 4 proc. pożyczka dola- 
rowa 46,75, 48—47,75. 7 proc. pożyczka sta- 
bilizacyjna 45—46, 45,50. 8 proc. L. Z. BGK. 
i B. R. obl. BGK. 94. Te same 7 proc. 83,25. 
8 proc. obl. bud. BGK 93, 4 i pół proc. L. 
Z. ziemskie 34, 38,75. 8 proc. ziemskie 46,50 
'Tendencja mocniejsza. 

AKCJE: Bank Polski 70. Lilpop 10. Stara 
chowice 6,00. Tendencja utrzymana,
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Raeja stanu a rzeczywistość. 

Przyrzyjmy się teraz w jaki spo- 
sób realizowała Litwa podstawowe 
nakazy racji stanu w stosunku do 
Kłajpedy i tego skrawka tak ważne- 
go dla niej terytorjum, którem jest 
„„Mała Litwa*. 

Otóż jedynym czynem pod tym 
względem, który zdawało się powi- 
nien był wypływać z najgłębiej ujętej 
świadomości przeznaczeń i bytu pań 
stwowego, był ów marsz w lutym 
1923 r. zakończony zajęciem Kłajpe- 
dy. a później uzyskanie dla tego czy- 
nu aprobaty mocarstw w postaci u- 
znania nad Kłajpedą litewskiej suwe- 
renności państwowej. 

Powiedzieliśmy czynem, który po- 
winien był wypływać ze świadomoś- 
ci znaczenia morza @а państwa i ra- 
cji stanu państwowej. 

A czy z tej świadomości wypływał? 

Cała późniejsza polityka zdaje się 
świadczyć, że w Litwie wcale nie zda- 
wano sobie sprawy wtenczas o co właś 
ciwie szła stawka. 

Gdy w świadomości Europy, go- 
dzącej się czy aprobującej zamach 
tkwiło to zrozumienie konieczności 
posiadania przez państwo owego do- 
stępu do morza, jako podstawy bytu 
gospodarczego, ©opinję publiczną li- 
tewską emocjonowała tu prawie wy- 
łącznie sprawa przyłączenia skraw- 
ka terytorjum, na którem część lud- 
„ności mówi jeszcze po litewsku. Cho 
dziło tu o zjednoczenie plemienne. 
Czyn wypływał raczej z pobudek na- 
cjonalistycznych, tego najpierwotniej- 
szego wyrazu prymitywizmu politycz 
nego, którym kierują się zwykle mło- 
de pozbawione tradycyj, budzące się 
dopiero do życia państwowego naro- 
dy. Przesłanki gospodarcze nie ode- 
grywały tu roli przynajmniej w świa- 
domości szerszych mas. Ale czy tylko 
mas? Kontynentalna psychika Litwi- 
na potrzeby i znaczenia morza nie od- 
czuwała a przeto brak jej było tu za- 
sadniczych elementów do szerszego 
ujmowania gospodarczych zjawisk 
państwowych. 

To też po osiągnięciu celu zdoby 
cia władzy politycznej w Małej Litwie 
i zupełnie mechanicznego zjednocze- 
nia terytorjum „narodowego prze- 
stano właściwie interesować się Kłaj- 
pedą, problem Kłajpedy przestał ist- 
nieč. 

Nie mówimy tu już o jakichś głęb- 
szych na szerszą zakreślonych skałę 
poczynaniach związania życia i psy- 
chiki litewskiej z morzem, przenie- 
sienia nad morze centrum państwowe- 
go i t.p. Niezależnie nawet od tego kraj 
o wyjątkowem znaczeniu gospodar- 
czem i politycznem potraktowano jak 
parę tych czy innych gmin na wscho- 
dzie czy na południu państwa. Nawet 
nie postarano się o związanie już nie 
tylko dla celów gospodarczych. ale 
kulturalnych czy politycznych nowo- 
przyłączonego terytórjum z resztą 
państwa odpowiednią siecią arteryj 
komunikacyjnych i linij kolejowych. 

  

  

Polityka komunikacyjna i taryfowa. 

Linja kolejowa łącząca przez Tau- 
rogi i Szawle kraj z Kłajpedą na sku- 
tek swego dziwnego zygzaku jest bez 
znaczenia. Budowana ospale gdzieś 
okrężną drogą linja na Telsze i Kre- 
tyngę będzie miała raczej lokalne zna 
czenie. Ale dotychczas po 10ciu pra- 
wie latach z Kowna bliższa i dogod- 
niejsza komunikacja jest z Królewcem 
1 Lipawą, portami obcemi, niż z włas- 
ną Kłajpedą. Kowno, oddalone w linji 
powietrznej od Kłajpedy o 200 klm. 
łączy z nią linja kolejowa o długości 
około 500 klm. 

Ujemne skutki rosyjskiej polityki 
komunikacyjnej w stosunku do Kłaj- 
pedy trwają w niepodległej Litwie w 
całej pełni. Handel dotychczas toruje 

sobie „drogi wygodniejsze i tańsze 
przez porty obce, a rząd litewski uwi- 
kłany w politykę niemiecką nie może, 
czy też nie uważa za potrzebne jej 
się przeciwstawić, gdy idzie o zabez- 
pieczenie interesów jedynego swego 
wylotu na morze. 

Traktat handlowy z r. 1929 wyraž- 
nie w istniejących warunkach komu- 
nikacyjnych upośledza port Kłaj- 
pedzki na rzecz Królewca, co wywo- 
łuje protesty nawet Niemców Kłaj- 
pedzkich. Traktat wschodnio-pruski, 
który jeszcze w r. 1926 stanowił 31 
proc. ogólnego przeładunku towarów 
w porcie Kłajpedzkim, w r. 1931 zni- 
ka zupełnie ze statystyki portu Kłaj- 
pedzkiego. Pomimo granicy politycz- 
nej udaje się Niemcom wciągnąć zna- 
czny obszar państwowego terytorjum 
litewskiego pod względem gospodar- 
czym w orbitę portu Królewieckiego, 
gdy Litwie nie udaje się zabezpieczyć 
obsługi swego terytorjum przez jedy- 
ny port własny. 

Czy w tych warunkach dziwić się 
trzeba, że podług oświadczenia byłego 
premjera Gałwanowskiego pomimo, 
iż 36 proc. wywozu z kraju idzie przez 
Kłajpedę, to jednak 90 proc. tego wy- 
wozu pochodzi z obszaru autonomicz- 
nego Kłajpedy, a tyłko 10 proc. z ca- 
łej Wielkiej Litwy. 

Bo to, że na autonomicznem tery- 
torjum Kłajpedy powstało kilka tych 
czy innych fabryk i to przeważnie z 
kapitałem zakładowym niemieckim, 
biorących udział w eksporcie, nie 
świadczy wcale o zrośnięciu się gospo- 
darczem Kłajpedy z resztą państwa. 

A przecież nie owych 15 proc. głe- 
sujących w Małej Litwie na listy li- 
tewskie mają dowodzić słuszności 
włączenia Kłojpedy w obręb państwa 
litewskiego. Głównem uzasadnieniem 
mają tu być konieczności gospodarcze 
a czy owe 10 proc. eksportu te konie- 
czności uzasadnia ją ? 

Blokada własnego portu. 

Ale zato może potrafionó w orbitę 
oddziaływania gospodarczego swego 
wylotu na morze wciągnąć obszary do 
niego ciążące z poza granic swego te- 
rytorjum państwowego na wschodzie 
i na południu, może potrafiono wes- 
sać za pomocą swych rozgałęzień wod 
nych i sieci dróg lądowych produkty 
wytworów dorzeczy Niemna, Prypeci 
i Dniepru? 

I tu stajemy wobec zjawiska nie- 
spotykanego gdzieindziej w historii. 
Bo oto państwo bez wszelkiego przy- 
musu, dobrowolnie odcięło się od cią- 
żących ku niemu gospodarczo obsza- 
rów i na całej linji od południa i 
wschodu przeprowadziło blokadę go- 
spodarczą własnego — jedynego por- 
tu. 

Tak jest: blokadę swego jedynego 
portu. 

A prawa do tej blokady broniono 
przed forum międzynarodowem w 
Hadze. Forum międzynarodowe io 
prawo Litwie przyznało. 

Oby kiedyś na tej podstawie to sa- 
mo forum na wniosek Niemców nie 
uznało zbędności dla państwa portu, 
którego blokadę i izolację dobrowol- 
nie przeprowadzało i o wyeliminowa- 
nie którego z międzynarodowej wy- 
miany tak zabiegało. 

I to nie zmienia postaci rzeczy, że 
tę blokadę nazwano blokadą Polski 
(zamknięcie granicy Polski na stosun- 
kowo niewielkim odcinku dwóch wo- 
jewództw nie posiada dla niej istotne- 
go znaczenia), że nazwano tę blokadę 
„Wałką o Wilno“, zdobywaniem Wil 

na przez odcięcie się całkowite od te- 
goż Wilna. Faktycznie blokada ta 
była jedynie blokadą własnego portu 
— i to wcale skuteczną. 

Albowiem gdy 
w r. 1912 wywożono prze Kłajpe- 

dę 546 tys. fest mtr. drzewa 

    

KU RJ E R 

wr. 1925 wywożono zaledwie 63 
tys. fest. metr. 

w r. 1926 wywożono 58 tys. fest 
metrów. 

w r. 1927 
metrów. 

Na skutek zastosowanej przez sie- 
bie blokady transporty drzewne zma- 
lały w Kłajpedzie prawie 7-miokrot- 
nie. Odpowiednio musiało się to od- 
bić na całym przemyśle drzewnym 
tak przed wojną rozwiniętym w Kłaj- 
pedzie, 

Tymczasem potencjonalne možli- 
wości wywozowe drzewa z terenów 
polskich stanowiących zaplecze Kłaj- 
pedy przenoszą 2 miljony festmetrów. 
Wszystko to jednak idzie obecnie 
przez inne porty. 

Sztuczne ratowanie rynku drzew- 
nego w Kłajpedzie drzewem sowiec- 
kiem. transportowanem drogą lądo- 
wą wskutek nieznacznej ilości (51.900 
ton drzewa tartego w r. 1981) niewie- 
le w ogólnym obrocie pod tym wzglę- 
dem zmieniło. 

Blokada od południa, zaniedbanie 

budowy wewnętrznych dróg lądo- 
wych, łączących kraj ze swym por- 
tem, lekceważenie tego protu posunię- 
te aż do uprzywilejowania konkuren- 
cyjnego obcego Królewca — wszystko 
to spowodowało, że Kłajpeda jako 
port w zmienionych politycznych wa- 
runkach, posiadający wyjątkowe mo- 
możliwości rozwoju — właściwie w 
tym rozwoju został prawie wstrzyma- 
ny. 

Uwidoczni nam to najlepiej nastę- 
pujące zestawienie: 

wywożono 80 tys. fest 

  

Przeładunek towarów w Kłajpe- 
dzie przed wojną wynosił przeciętnie 
w latach 

1911-13 — 732.000 ton. 
po wojnie: 

r. 1930 — 697.926 ton. 
w r. 1931 — 621.100 ton. 
Wartość wywozu i przywozu wy- 

nosiła przed wojną 
w r. 1912 — 130 milj. mar. nie- 

mieckich czyli około 325 milj. litów, 
w r. 1913 około 286 milj. litów. 

po wojnie spada 
r r. 1929 do 209 milj. litów. ° 

Cyfry posiadają dostateczną wy- 
mowę. 

Gdy Gdańsk i Gdynia rozwijają się 
jak widzieliśmy wyżej, w tak przy- 
śpieszonem tempie zupełnie niewspół 
miernie do innych portów bałtyckich 
—kKłajpeda wegetuje. 

Pozostała właściwie na stopie przed 
wojennej, kiedy była odcięta granica- 
mi politycznemi od swego nawef naj- 
bliższego zaplecza i podporządkowa- 
na zupełnie supremacji Królewca. 

Skutki tej samoblokady, jako naj- 
bardziej dziwacznej formy wojny z 
Polską o Wilno, odbiły się nietylko 
na zahamowaniu rozwoju portu i zu- 
bożeniu ekonomicznem  terytorjum 
Kłajpedy. ale odbiły się bardzo dotkli- 
wie na gospodarce państwowej. 

Podług obliczeń ekonomistów za- 
równo litewskich, jak i polskich na 
samym tranzycie drogami wodnemi i 
lądowemi oraz zahamowaniu handlu 
i dróg wymiany na skutek blokady 
swej południowej granicy traciła Lit- 
wa od 6—8 miljonów dolarów rocz- 
nie czyli od r. 1923 około pół miljar- 
da litów. : 

Jest to prawie dwuletni budżet pań- 
stwowy Litwy. 

Za te pieniądze mogłaby zostać roz 
budowana nietylko sieć kolejowa, łą- 
cząca Kłajpedę z z krajem, ale można 
było poczynić cały szereg inwesty 
rozbudować port, przekształcić życie 
i stosunki polityczne w kraju Kłaj- 
pedzkim. 

Tylko z wagi tych spraw trzeba 
było zdawać sprawę, trzeba było te 
rzeczy rozumieć, 

    

Marjan Świechowski. 

WSSE 

Kłajpeda na tle litewskiej racji stanu Z 
ЕМБ КТ 

Samorząd nasz jest bardzo obdłu- 
żony, a wydatki jego obejmują dzie- 
dziny, których zostawić na łasce ni- 
czyjej nie może. Dość powiedzieć że 
w r. 1929/30 na cele oświaty powsze- 
chnej państwo wydało 289,2 milj. zł., 
samorządy 137,2 milj.. na zdrowot- 
ność publiczną 
samorządy — 150,3 milj.. t. j. przeszło 
10 razy więcej, na drogi państwo — 
58,9 milj.. samorządy — 238,8 milj., 
t. j. przeszło cztery razy więcej i t. d. 
Samorządy zatem spełniają szereg za 
dań, wydając nieraz na ten cel więcej 
od państwa, poniechanie zaś tej dzia- 
łalności byłoby równoznaczne z cof- 
nięciem się kulturalnem społeczeńst- 
wa w najważniejszych dziedzinach. 

Całe zadłużenie samorządów wy- 
nosi obecnie przeszło 1.221.400.000 zł. 
w tem na miasta, liczące do 20 tys. 
mieszkańców, przypada 158.300.00 zł, 
na miasta 20—100 tys. mieszkańców 
— 384.600.000 zł., na miasta powyżej 
100 tys. — 215.000.000 zł., na m. stoł. 
Warszawę — 242.200.000 zł., na pań- 
stwowe zw. komunalne — 154.200.000 
zł. i na samorząd wojewódzki — 117 
milj. zł. Samorząd ziemski jest obcią 
żony sumą stosunkowo niewys 
154.200.000 zł. „natomiast samorząd 
miejski — sumą 950.000.000 zł. Na 
głowę ludności miejskiej przypada 
109.4 zł. długu, wiejskiej zaś — tylko 
11:6:zł: 

                  

      

Pomimo tak wielkiej różnicy w 
zadłużeniu stosunkowem, oba nasze 
samorządy, tak miejski, jak ziemski, 
znalazły się w jednakowych niemal 
trudnościach, Pochodzi to zarówno 
z tego powodu, że wieś jest wogóle 
mniej zasobna w gotówkę (a w chwili 
obecnej wobec niesłychanego spadku 
ceny ziemiopłodów w szczególności) 
jak skutkiem charakteru zadłużenia 
obu samorządów. Mianowicie wszyst- 
kie długi dzielą się na dwie kategorje: 
długo i krótkoterminowe zobowiąza- 
nia. Wówczas jednak, gdy samorząd 
miejski jest obciążony przeważnie 
długami długoterminowemi. to ziem- 
ski — w dużej mierze — krótkoter- 
minowemi. Z ogólnej sumy długów 
naszego samorządu na zobowiązania 
krótkoterminowe przypada 323 milj. 
800.000 zł.. co stanowi 26,5 proc. Wów 
czas jednak gdy samroząd wojewódz- 
ki tego rodzaju zobowiązań ma 5.9 
proc., m. st. Warszawa — 15,8 proc., 
a miasta wogóle 26,4 proc, to samo- 
rządu ziemskiego zobowiązania krót 
koterminowe wynoszą 42.7 proc. ogó 
łu długów (65.8 milj. zł. na 154.2 milj 
zł.). Im więcej krótkoterminowych zo 
bowiązań ma samorząd, tem trudniej 
jest mu się z nich wywiązać. Stąd 
właśnie pochodzi protestowanie wek- 
sli, niewypłacanie całemi latami do- 
sławcom ich należności, a na prowin- 

  

    

„ cji powszechnie znany fakt. że ludzie 
starannie unikają stosunków handlo- 
wych z sejmikami. które — według 
powszechnej opinji — mają być gor- 
szymi płatnikami od osób prywatnych 
Cytra 26,5 ргос., stanowiąca stosunek 
krótkoterminowych zobowiązań @00 о- 
gółu długów naszego samorządu w 
Polsce. jest za wysoka. co przyczyni- 
ło się do trudności, w jakich się samo- 
rządy znalazły. W najlepszem stosun 

adłużenie samorządu w Polsce. 
kowo położeniu znajduje się samo- 
rząd wojewódzki i m. st. Warszawy. 

Nadmienić wypada, że zadłużenie 
naszych samorządów zbyt szybko 
wzrastało, niewspółmiernie do rozwo- 
ju ogólnego dobrobytu i zamożności 
kraju. Tak np. miasta, liczące do 20 
tys. mieszkańców, zwiększyły w cią- 
gu ostatnich czterech lat swe długi z 
51 milj. zł, do 158.3 milj., t. j. o 210,4 
proc., miasta ponad 20 tys. — z 397 
milj. do 791,8 milj. zł., t. j. o99,4proc., 
a powiatowe związki komunalne (sej 
miki) z 52 milj. do 154,2 milj. zł, t. j. 
o 196,5 proc. Tak szybki wzrost za- 
dłużenia, zwłaszcza wobec zbyt dużej 
ilości zobowiązań natychmiast płat- 
nych, żadną miarą nie odpowiadający 
naturalnemu  przyrostowi bogactwa 
narodowego, musiał się odbić nader 
ujemnie na całej gospodarce samo- 
rządu. 

Na zaznaczenie zasługuje fakt, że 
długi zaciągnięte zagranicą wynoszą 
tylko 229,7 milj. t. j. 18.8 proc. ogól- 
nego zadłużenia. Tym sposobem sa- 
morząd nasz zadłużony jest głównie 
w krajowych instytucjach kredyto- 
wych, przyczem na skarb państwa i 
instytucje państwowe z ogólnej su- 
my długów samorządu ziemskiego w 
sumie 271,3 milj. zł. (związki komu- 
nalne powiatowe i wojewódzkie) przy 
pada 74,5 milj. zł, t. j. 27,5 proc. sa- 
morządu zaś miejskiego — z ogólnej 
sumy 950.1 milj. długu na skarb i in- 
stytucje państwowe (główńie Bank 
Gospodarstwa Krajowego) przypada 
426,6 milj., t. j. 44,9 proc. I pod tym 
załem względem miasta są w lepszem 
położeniu, aniżeli sejmiki. 

Według dzielnic na woj. central 
ne przypada 34,0 proc. długów na jaia 
sta i 51,0 proc. na sejmiki, woj, wsch. 
— 8,6 proc. i 15,4 proc., woj. zachod- 
nie — 22,2 proc. i 21,9 proc. i na po- 
łudniowe — 14,5 proc. i 11.7 proc. Na 
m. stoł. Warszawę przypada 22,7 pr. 
wszystkich długów samorządu miej- 
skiego. Z. K. 

AST KO II ATASKAITA 

Nowy dyrektor Międzynarodowego 
Biura Pracy. 

H. B. Butler. który w dniu 1 b. m. mia- 
nowany został dyrektorem  Międzynarodo- 
wego Biura Pracy, brał od początku udział 

ach tej instytucji 
ld Beresford Butler urodził się dnia 

6 października 1883 roku w Oxfordzie. Po 
ukończeniu kolegjum w Eton, a następnie 
uniwersytetu w Oxfordzie, został urzędni- 

    

  

       

    

kiem w angielskiem ministerstwie spraw we 
wnętrznych. 

Po raz pierwszy zetknął się on z kołami    

    

      

odowemi w roku 1910, jako sekre 
j delegacji na międzynarodo- 
żeglugi powietrznej w Parv- 

w roku 1917 był jednym z 
urzędników, którym powierzono orga 
ministerstwa pracy, a w roku 1919 

został sekretarzem tego ministerstwa 
Podczas konferencji pokojowej w. pa 

jako generalny sekretarz międzynarodow 
komisji pracy, podjął pierwsze k w 
runku stworzenia niekas aa, BAĆ 
pracy gospodarczej. Gdy w roku 1919 zebr. 
ła się pier międzynarodowa konferenc 
pracy w Waszyngtonie. H. B. Butler został 
jej generalnym sekretarzem. Rok później Al- 
bert Thomas mianował go zastępcą dyrekto- 
ra Międzynarodowego Biura Pracy. Wi tym 
charakterze wydał H. B. Butler szereg dzieł 
z zakresu organizacji pracy w poszczegól- 
nych krajach. 

     

wą konferer 
żu. Następni 
trzech 

  

  

   
     

  

    

  

L L Aa S i] 

Wojna domowa w Saksonii. 
LIPSK, 5. VII. (Pat). Fala krwawych 

walk politycznych wzmaga się w Saksonji. 
Po względnie spokojnym przebiegu niedzieli 
poniedziałek był znów widownią burzliwych 
walk ulicznych. Uzbrojone hitlerowskie bo- 
jówki szturmowe napadły na powracających 
z zebrania członków republikańskiego Re- 
ichsbanneru, wywiązała się ostra strzełanina 
w czasie której szereg osób odniosło ciężkie 

lub Iżejsze rany. Około północy doszło pow- 
tórnie de krwawych walk ulicznych hitlerow 
ców z członkami sccjal-demokracji, przy- 
czem wiele osób zostało silnie poturbowa- 
nych. Bójki miały charakter regularnej wal 
ki ułicznej trwały zgórą dwie godziny. W 
okolicy Brezna hitlerowcy sprowokowali ma. 
szerujące oddziały Żelaznego Frontu. 

  

Konferencja Rosji i Man-Dżon-Go. 
CHARBIN, 5. VII. (Pat).Wkrótce ma się 

odbyć konferencja Rosji i Man-Dżon-Go, na 
której mają być rozstrzygnięte następujące 
kwestje dotyczące kolei wschodnio-chińskiej: 

1) gruntowne zreformowanie współngo za- 
rządu kolei, 2) zmiana taryt kolejowych, 3) 
przejście ze złotego rubla na srebrnego do- 
lara. 

Nr. 151 (2393) 

NOŽYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Co to znaczy—,katołicyzm*? 

„Przełom pisze: 
„Pust obłudą i fałszem bije od „kato= 

lickiej akcji* panów kato. ich zachowaw- 
ców, którzy jak szaleni rzucili się na grupę 
młodych rewolucjonistów — widać w obawie 
o całość latyfundjów i safesów, w obronie 
potępienia wieczystego posiadających („łat- 
wiej wielblądowi przej przez ucho igiel- 
пе...') — га cenę spokojnego używania dóbr 
doczesnych. Młodzi z. ni do kościoła spo- 
łecznej reakcji pokusili się о zbudowanie 
kościoła własnego, kościoła rewolucji. Jakże 
odbiega pokusa młodych „pionierów*, czy 
„wileczków* od pokusy pp. Radziwiłłów i 
Mackiewiczów. x 

Chapeaux bas, panowie szlachta! Oto ka- 
tolicyzm! Co znaczy: powszechność, kołlek- 
tywizm, zbiorowe ludzkie gospodarstwo. 
zniweczenie wyzysku, sprawiedliwy podział 
wyprodukowanych dóbr, wreszcie — pokój* 

Pismo, nie odznaczające się specjał 
nemi względami dla katolicyzmu — 
jedynie w imię objektywnej oceny— 
w ten sposób określa radykalizm ka- 
tolicki w Wilnie, który zresztą, jak 
już pisaliśmy jest tylko odcieniem ra- 
dykalnego frontu katolicyzmu zacho- 
dnio-europejskiego i polskiego. Do- 
chodzimy do paradoksalnej sytuacji, 
że nasi reakcyjni dewocjonali będą 
ostatnimi, którzy się dowiedzą i zro- 
zumieją katolicką myśl społeczną. 

  

     

    

  

   

   

   

    

Nadprodukeja inteligeneji...“ 

Goraz mocniej musi cisnąć zacieś- 
niająca się pętla kryzysu, kiedy tak z 
urodzenia wytrzymałe  „giodomory“, 
jak literaci nie mogą już wytrzymać. 

  

  

  

Oto czytamy w „Robołniku* sympto- 
matyczne ogłoszenie: 

L ITERAT. NOWIELISTA, samotny, lat35, 
  iczny, bez środków do ży 

akolwiek posadę: lektora, 
„ administratora i t. p.. choćby ty 

za skromne utrzymanie. Wyjedzie na wieś. 
Kresy. gdziebz Łaskawe zgłoszenia przyj- 

  

ią — 
se- 
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muje administracja „Robotnika* dła „Człe- 
wieka Pracy". 

Cóż, pewnie nawet nie „fachowiec 
Dziś gdy siedzą bez pracy ludzie z dy- 
plomami i praktyką, jakież nadzieje 
może mieć człowiek, którego „zawa- 

dem“ było dotąd tylko—,pisanie *?... 

Młodzież a gazety. 

W „Kurjerze Łódzkim* czytamy, 
że w Ameryce zjawiają się głosy za 
wprowadzeniem czytania prasy do 
programu wykształcenia młodzieży. 
Chodzi o wypełnienie luk jakie zosta- 
wia szkoła w dziedzinie orjentacji 
wśród najpospolitszych zagadnień ży- 
ciowych. U nas także: 

eciętny uczeń gimnazjalny wie, jakie 
'ało prawo rzymskie w czasie try- 

umwiratów i na czem polegała reforma a- 
grarna Grakchów. Nie wie jednak, jakie 

e A jego EE ilu „Po- 

    

  

   

  

dwóch ciał, które razem skła daja się na par- 

lament. 
Wi ostatnich latach wiełe u nas pod tym 

względem zrobiono. „Nauka o Połsce współ- 
czesnej'* wprowadzona do szkoły średniej, 

jako przedmiot obowiązkowy. zapełniła nie- 
jedną lukę. Mimo to jednak spotyka się 
wiele ignorancji, którą przez rozumne i sy- 
stematyczne czytanie dzienników możnaby 
wyplenič. , 

Przytem gazeta, skierowując zaintereso- 
wania czytelnika ku sprawom ogólnym, na- 
wiązuje bezpośredni kontakt między nim, 
a społeczeństwem. 

Do roli obywatela należy zaś młodzież 
przygotować zawczasu. A jednym ze sposo- 
bów, prowadzących do jego jest właśnie de 
bry dziennik*. 

Kwestja to jeszcze, czy „dobry 
dziennik* w nieprzygotowanym umy- 
śle wytrzymałby konkurencję z prasą 
brukową... Inna rzecz, że szkoła w tej 
dziedzinie robi za mało i wprowadze- 
nie łektury prasy wybranej przy nau- 
ce o Polsce współczesnej mogłoby być 
pożyteczną inowacją. jim. 

„Nasza Dola“ 
nowy zbiór poezyj 

WANDY DOBACZEWSKIEJ 
„Lux“ 

nabycia we wszystkich księgarniach. 

  

   

  

    

wyszedł z drukarni i jest do 

Skład główny: księgarnia św. Wojciecha 

› YRITUTUOWOKDCHWOWKA   

Salon mieszczucha, a namiot 
harcerski. 

L 

Go wieczór nad miastami Europy 
zapała się łuna różnokolorowego świa 
tła. 

Go wieczór kuszone jest mieszczań 
stwo Europy coraz bardziej natrętną 
świetlną reklamą. Olbrzymie bloki 
kamienne śródmieścia przepasują się 
i omotują linjami szklanych prze- 
wodów, w których jarzy się różnemi 
barwami gaz. Niech gasną huty i ko- 
miny fabryczne — w miastach zapa- 
łają się nowe reklamy. 

Niema już niezbadanych  konty- 
nentów i niepodbitych kolonjalnych 
rynków. Znikło mrowisko znojnie 
walczących o coraz niższe koszty i co- 
raz nowe rynki, przedsiębiorców XIX 
wieku. Są tylko kartele, które rynko- 
wi dyktują sztywne, wysokie ceny, a 
zubożałe mieszczaństwo wabią wdzię- 
kiem reklamy, pokrywając szminką 
zewnętrznego efektu, nieproporcjonal 
ność pomiędzy ceną, a jakością i so- 
lidnością wyrobu. Padają więc z da- 
chów kaskady sinego, reklamowego 
Światła; kreślą się naukos ścian po- 
marańczowo - czerwonym _ kolorem 
wdzięczne litery o najlepszym gatun- 
ku mydła, bądź pasty do zębów. Pisze 
ponad dachami jakaś niewidzialna rę- 
ka fioletowe, zielone i żółte zgłoski, 

  

zakreśla je i zaczyna odnowa; skręca- 
ją się i rozkręcają olbrzymie jarzące 
koła, mrugają do przechodni pstremi 
literami o czekoladkach Plutos bądź 
o krzesłach Thoneta. 

W błyskach reklamy kryzysu roz- 
kładają się resztki twórczych, wo- 
dzowskich sił ełity burżuazyjnej. Pa- 
noszy się późno-rzymska psychika u-. 
życia. Produkcja staje się ryzykow- 
nym i uciążliwym proceseni. Niech 

myślą i i głowią się nad jej rentownoś- 
cią dobrze płatni dyrektorzy. Rzeczą 
zaś rentjerów jest najwygodniejsze 

zjadanie kułtury. Tyłko coraz cia$- 
niej zwiera się koło tych, których zy- 
ski pozwalają pić rozkosze kultury 
pełnemi haustami. 

Szerokie masy zbiedniałego miesz- 
czaństwa widzą tylko świetlne rekla- 
my, które obudzają coraz nowe prag- 
nienia i ambicje. to też wszystkiemi 
fibrami układnej duszy tęskni biedny 
mieszczuch do tego by ułożyć swe ży 
cie na wzór uprzywilejowanej klasy 
wielkoburżuazy jnej. Potrzeby rosną, 
a siła nabywcza maleje. Szuka więc 
nieutulone w swej tęsknocie miesz- 
czaństwo choć namiastek, choć pozo- 
rów „wiełkopańskiego* życia. 

Rośnie konsumcyjny charakter 

kultury burżuazyjnej, a z nim tandeta 
tej kultury. Burgund kultury feudal- 
nej zamienia się fałszowaną złotą re- 
netą. Gdzie niegdzie tylko po dwo- 
rach ziemiańskich kryje się jeszcze 
wysokowartościowa w materjale i for 
mie kultura feudalna.. Czeka ona na 
swego komornika i licytację za zaległe 
podatki. Kapitalizm zaś produkuje 
towary i kulturę coraz gorsze jakoś- 
ciowo, a coraz bardziej pretensjonał- 
ne i oszukańcze w swem efekciarst: 
wie zewnętrznej formy. 

Kapitaliście, a szczególnie kartelo- 
"wi nie kalkuluje się używać solidne- 
go materjału, ani wyszukiwać nowych 
form estetycznych dostosowanych do 
właściwości materjału i charakteru 
użytkowego danego przedmiotu. Wa- 
bik dla parwenjuszowskiego mieszczu 
cha uzyskuje przedsiębiorca kapitali- 
styczny w drodze najtańszej i najłat- 
wiejszej. Wystarczy: nakleić na po- 
dły materjał etykietę zdobniczą mi- 
nionego stylu, wystarczy zaimpono- 
wać mieszczańskiemu snobizmowi imi 
tacją arystokratycznych form, pań- 
skością danego stylu, a handel pójdzie 
na całego. To też we wszystkich dzie- 
dzinach współczesnej wytwórczości 
roi się od namiastek dawnych 
checkich stylów. 

Łechcą wystawy sklepowe pseudo- 

    

antykami, wrażliwe serce mieszczu- 
cha. 

« Gdy zaś znudzi się mu w swych 
salonach i konwenansie pozować na 
dobrze urodzonego miłośnika sztuki 

ojczystej, wówczas importują inu chiń 
Szczyznę, wschód, czy też egzotykę 

murzyńską, epatują go imitacją kolo- 
rowych kultów dalekich kontynen- 
'tów. I tak kapitalistyczna tandeta ni- 
szezy piękno codziennego życia naj 
szerszych mas, żyją one wśród deko- 
racyjnej efektownej miernoty naśla- 
dującej wielkopańskie rozkosze. 

Słusznie też Jerzy Kulczycki w 
swej ciekawej pracy p. t. „Upadek ja- 
kości w produkcji kapitalistycznej“ 
konkluduje, iż stały wzrost masowej 
tandety jest nieodłącznym skutkiem 

ustroju kapitalistycznego. Dlatego 
właśnie Ameryka jest wzorowym kra- 
jem demokratycznej tandety a Euro- 
pa tylko szybko się amerykanizuje. 

Krok w krok z upadkiem jakości 
kultury burżuazyjnej idzie zasychanie 
psychicznego podłoża ustroju kapita- 
listycznego. Masowe konsumowanie 
tandety obudza zkolei coraz bardziej 
banalne nietwórcze potrzeby. Podgry- 
zają one aktywną postawę moralną, 
dyskwalifikują burżuazję jako wodza 
produkcji i pioniera kultury. 

Elita burżuazyjna, zżerana tande- 
ciarstwem swych potrzeb, załewana 
tandetą produkcji niezdolna już jest 
psychicznie (pomijam inne momenty) 
opanować te siły wytwórcze które swe 
go czasu rozpętała. 

Odchodzący kapitalizm sam jednak 
troszczy się o swych następców, wy- 
twarza on siły obce sobie, a znamio- 
nujące przyjście nowej epoki. 

  

Jednym z sygnałów nowych cza- 
sów jest też ruch harcerski. 

Kto był w obozie harcerskim za 
Wołokumpją ten mógł doświadczalnie 
się przekonać, jak dalekie są od kul- 
tury burżuazyjnej, kultura, moral- 
ność i zwyczaje namiotu harcerskiego 

Czy widzieliście naprzykład nagą 
w swej prostocie a jakże uroczą ka- 
plicę harcerską? Wniknijcie głębiej w 
psychikę budowniczych tej kaplicy, a 
przekonacie się, że gdyby im powierzo 
no kierowanie budownictwem. toby 
„napewno nie wybudowali mieszczań- 
skiej kamienicy, która oszukuje wi- 
dza kamiennemi blokami z zaprawy, 
a tynkowaniem i oblatującą sztuka- 
terją gipsową stara się upodobnić do 
frontu arystokratycznego pałacu. Rę- 

czę, że gdyby ci harcerze byli archi- 
tektami, toby byli entuzjastami kon- 
struktywizmu, toby budowali monu- 
mentalne gmachy wolne od blichtru 
dekoracyjnego. 

A któżby nie zauważył tych foteli, 
łóżek, krzeseł, etażerek robionych z 
gałęzi? Ileż jest bezpretensjonalnego 
piękna w tych dowolnie układających 
się linjach gałęzi i sęków? Jakież są 
wygodne. proste w swej kostrukcji 
i mowie w swych skrętach i zagibach. 

Jakaś żywicza świeżość wieje od 
tego kompletu harcerskich mebli. 
Człowiek, który potrafił takie meble 
zrobić musiał wpierw gruntownie so- 
bie obrzydzić mieszczański salon, za- 
pchany bezdusznemi bibelotami, za- 

wieszony mdłemi oleodrukami, a za- 
stawiony pokrytemi imitacją brokatu, 
meblami, na których kokocio wygina- 
ją się tłuste, pretensjonalne rzeźby. 

Albo weźcie strój harcerski. Prosta 
higjeniczna koszula z drelichą, czy 

płótna — krótkie spodenki Popatrz- 
cie tak na maszerującą drużynę har- 

cerską a potem na te czeredy miesz- 
czaństwa wałęsającego się w dniach 
świątecznych po głównych ulicach 
miasta. 

Pędzone cichem pragnieniem upo- 
dobnienia się do wielkopańskiego 
„gentlemena“, naśladuje ono skwapli 
wie w swych strojach modę obowiązn- 
jącą w klubach próżniaczej arystokra- 
cji i plutokracji. 

Liche to jest i groszowe, ale zew- 
nętrzną dekoracy jnością i hultajskina 
charakterem kroju przypomina wy- 
marzony ideal „gentlemena“. Te kil- 
kuzłotowe krawaty z fanaberyjnemi 
spinkami, te naśladujące jedwab ko- 

szule, te kostjumy szyte według mody 
paryskiej, te suknie przejrzyste jak 
woda w Zielonych Jeziorach i kuszą- 
ce problematycznemi wdziękami de- 
kolta — wszystko to oszukańczy cu- 
kierek efektownie zabarwiony chemi- 
kaljami, wszystko to — tylko hoch- 
sztaplerskie pozory wielkoburżuazyj- 
nej kultury. 

Spojrzmy na druha i druchnę w 
harcerstwie. Zestawmy szczerość i 
naturalność ich koleżeńskiego obejś- 
cia się z salonowym konwenansem, 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
Niesłychany postępek służącej. 

Przez podpalenie budynków i groźbę mordu usiłowała 
wymusić okup od sweį chlebodawczyni. 

Przed kilku dniami policja śledcza 
wiatu wileńsko-trock. i 
aterę szantażową. of 
w pewnym stopniu w: 
Jaszunami p. Wtrcińska. 

W) swoim czasie p. Wercińska otrzymaja 
żący od anonimowych szantažystow 

dali od niej, by w oznaczonym dn. 
i oznaczonej godzinie uło: 
cmentarzu pewną sumę pi 

po- 

   

   

  

        
  

     
Pani Wercińska nie zwr 
nimowe gr y i ma 

wymusiciełi nie spein 
Po kiłku dniach późno w nocy wybuchł 

nagłe groźny pożar w stodole p. Wercińskiej 
Stodoła ułegła całkowitemu zniszczeniu. O- 

ń zagroził również innym budynkom, lecz 
cie pożar zawczasu zauważono i 

kiej interwencji ratunkowej zdo 
ń umiejscowić. (0 pożarze oraz 0 0- 

ym przez nią anonimowym liście z 
óżkami poszkodowana powiadomiła po- 

Heję, która stwierdziła, iż pożar w stodaołe 
«wynikł naskutek podpalenia, ) 
mie prowadzonego dochodzenia sprawców a- 

piła uwagi na ano 
rozumieć żądania 

  

    
    

   

   

            

  

    
   

  

nonimowego listu oraz podpalaczy nie ujaw- 
niono. 

  

    
    

Przed niedawnym czasem t. j. w kilka 
miesięcy po pożarze p. Wercińska znowuż 
otrzymała list z pogróżkami. n razem     

    
  

szantażyści żądali od niej wypłacenia 2000 
złctych gotówką grożąc:w przeciwnym razie 
podpaleniem całego dobytku oraz wymordo 
waniem całej rodziny. 

Nauczona dešwiadezeniem p. Wercińska 
niezwłocznie powiadomiła o wypadku poli- 
cję śledczą, która ws: a dochodzenie i po 
upływie dwóch tygodni wpadła na trop 

szantažystow. 
Autorem ów z pogróżkami oraz Spra- 

wcą podpalenia stodoły okazała się służąca 
p. Wercińskiej, która działała wraz ze swoim 
bratem. Podczas krzyżowego ognia pytań 
aresztowani przyznali się do autorstwa Ii- 
stów oraz do dokonanego przez nich pod- 
pałenia stodoły p. Wercińskiej. 

i i siostrę aresztowano i osadzono w 

  

  

  

   
    

   

  

  

wię Zachodzi przypuszcze iż op- 
róc ińskiej szantażowali oni i inne 

  

osoby. sze dochodzenie w tym kierunku 
prowadzone jest przez policję powiatową. 

Bohaterski podoficer K. 0. Р. 
uratował z topieli 3 uczenice, w tem własną córkę. 

W ub. niedzielę na jezierze Trockiem pod 
«zas przejażdżki łodzią nastąpiła katastrofa 
Łódź z trzema uczenicami wywróciła się na 
Sredku jeziora, Pasażerki początkowo usiło- 
wały płynąć, lecz wskutek przestrachu i zinę 
szenia poczęły tonąć wzywając pomocy. Na 

krzyk dziewcząt pośpieszył z pomocą podo- 
fieer K. O. P., który przy pomocy jakiegoś 
kadeta dziewczęta uratował z topieli. Jakież 
było zdziwienie i radość bohaterskiego podo- 
ficera, gdy wśród dziewcząt ujrzał i swoją 
17-letnią córkę. › 

  

Krwawy zatarg o łąkę. 
Onegdaj na pastwisku wpobliżu zaścian- 

%*a Podjelce, gm. przebrodzkiej na tle po- 

działu łąki między mieszkańcami wybuchła 

bójka. Włościanie uzbrojeni w kosy i kije 

rzucili się w wir walki. Niezawodnie walka 

zakończyłaby się katastrofalnie gdyby nie 

Pobicie agitatora 
Onegdaj podczas zebrania robotniczego 

<dG cegielni Jancwicza w Tomaszewiczach do- 
stai sie agitator komunistyczny Piotr Kuž 
mieców, który począł nawoływać robotników 
do strajku i demonstracji aatypaństwowej. 
Podczas przemówień swoich wywrotowiec 

  

. Mimo to w bójce 

Najbar- 

  

szybka interwencja polic 

kilka dotkliwie 

dziej ucierpiał Gajewski, 

ręce i zadano kilka ciężkich ran kos 

Zatrzymano W. Bobkowskiego z 

Józefem, którzy byli inicjatorami bójki. 

komunistycznego. 
począł kolportować antypaństwową bibułę 
komunistyczną. Przeciwko wywrotowcowi 
wystąpiło kilku robotników, którzy wezwali 
go do natychmiastowego opuszczenia zebra- 
nia, a gdy ten upierał się, pobili go bardzo 
dotkliwie i oddali w ręce policji. (e) 

    

osób poraniono 

któremu połamano 

  

   

  

Groźny pożar m. Nowa Mysz. 
Dziś w nocy w miasteczku Nowa Mysz 

obok Baranowicz z nieustałonej przycz 
wybuch pożar w zabudowaniach gospodar- 
czych wdowy Marji Kubie! . Pastwą pło- 
mieni padło 5 domów mieszkalnych wraz z 
zabudowaniami gospodrskiemi ventarzem 
żywym i martwym. W czas ji ratunko- 

  
  

    

    

      

wej podczas ratowania dziecka z płomieni 
palącego się domu został poparzony komen 
dant tamtejszego posterunku przodownik 
Jurkiewicz. Straty wynoszą około 100 tysię- 
cy złotych. W akcji ratunkowej brały udział 
straż miejscowa oraz ochotnicza straż miej- 
ska z Baranowicz. 

      

"Ogień strawił 11 gospodarstw 
w gm. kurzenieckiej. 

Ubiegłej nocy we wsi Małmygi, gm. ku- 
kiej wybuch groźny pożar w zabudo- 

y. Ogień stra- 
"wit 11 gospodarstw. Straty znaczne, lecz na- 

  

   
razie nie ustałone. Bez dachu nad głową zna 

Jazło się 21 osób, 
Powód pożaru nieustalony. Policja prowa 

dzi skrupulatne dochodzenie. (e) 
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|Mieiski 
4 Kine -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku   

Dziś! Korona polskiej czoł. twórczości film. dźwięk.-śpiewnych 

10-ciu z PAWIAK 
granicznego poświęcenia się z dziejów walk narodu w 1906 г. 
W rol. gł: Batycka, Samborski, Brodzisz, Węgrzyn i inni 

Porywająca pieśń nie- 
śmiertelnej miłości bez- 

  

Nowa Wilejka. 
Święto ochotniczej straży pożarnej. 

Ochotnicza Straż Pożarna m. N. Wilejki, 
radycyjnym zwyczajem obchodzi w dzień 
św. Piotra i Pawła swoje święto. Wi dniu 
tym zbierają się wszyscy prawie s y ni 

o poto. ażeby dać dowód istnienia orga- 
ji, której jedynym może celem jest nie- 

ie swoim bliźnim nieraz z narażeniem 
ia pomocy ofiarnej i bezintersownej, -— 

Dzień ten jest również dniem sprawozda 
«czym z całorocznej pracy i gospodarki Za- 
xządu, dlatego też ciekawe będzie streszcze- 
mie przebiegu uroczystości, jak również spra 
wozdań. 

Uroczystość sama miała przebieg nastę- 
pujący: Rano wymarsz Straży z własną or- 
kiestrą do kościoła parafjalnego przy udziale 
przedstawiecili władz. — © godz. 15,30 wy- 
"marsz Straży z Remizy Strażackiej do Si 
Tabrycznej Zakł. Mozera. — Zebranie otwiera 
o godz. 16 Prezes OSP. p. dyr. Kwaśniak, po 
czem powołuje do Prezydjum Walnego Zgro 
madzenia p. Pawła Afanasjewa jako przewo 
dniczącego, na ławników p. insp. Szuberta, 

   
   

  

   

        

   

  

insp. Krajewskiego, burm. Ołdakowskiego i 
instr. Strygora, a na sekretarza p. Jaroszew- 
skiego. — Ze sprawozdań Zarządu wynika, 
że OSP. m. N. Wiilejki liczy członków czyn- 
nych 37, członków wspierających 46, dalej 
że dąży do zakupienia samo hodu, co rów- 
noznaczne jest ze zmotoryzowaniem. taboru, 
tem bardziej, że Straż posiada już zapłaconą 
sikawkę motorową, która ma lada dzień przy 
być do N. Wiilejki. — Ze sprawozdania skar- 
bnika p. Rozenkranca wynika, iż OSP. m. 
N. Wilejki otrzymała w roku sprawozdaw- 
czym subsydja z Magistratu w wysokości zł. 
3,585, — a z PZUW. zł. 2,500. z tych właśnie 
kwot uskuteczniono zakup sikawki motoro- 

wej. Gospodarka Zarządu nie dała powodu 
do jakichkolwiek skarg i zarzutów Zarząd, 

też na wniosek Komisji Rewizyjnej uzyskuje 
pełne pokwitowanie. 

  

Gorzej przedstawia się sprawa udziału 
członków w zbiórkach, liczba biorących u- 
dział w ćwiczeniach w rzadkich wypadkach 
dochodzi do 15. Jeszcze gorzej przedstawia 
się sprawa członków wspierających, gdyż na 
ogólną liczbę około 500 właścicieli domów, 
zaledwie 46 poczuwa się do popierania orga- 
nizacji, od której w razie nieszczęścia doma- 

gdzie ordynarną treść lumpen prole- 
tarjackiej erotyki ubiera się w dystyn 
zgowane formy flirtu mieszczańskiego 

- # seksualnego szoku zwyczajów balo- 
wych. 

Trzeba przyjrzeć się, jak upływa 
„jeden dzień życia harcerskiego w obo- 
zie. jak minuta w minutę z taylorow- 
ską dokładnością wykonuje się całym 
zespołem obozowym dzienny plan pra 

-cy. by wreszcie zrozumieć, że pod dre- 
"tchem i płótnem stroju harcerskiego 
biją serca innym rytmem, niż rytm 
(burżuazyjnych pensjonatów. Kto 
twierdzi, że każda zbiorowa wytwór- 
czošė, która nie oprze się na moty- 
wach prywatnego zysku, staje się nie 
wolą i skoszarowaniem jednostki, 
niech pojedzie do obozu harcerskiego, 
a napewno zmieni swe zdanie. Taką 
„drużynę, która przejdzie przez ogień 
sprawności harcerskich Śmiało moż- 
na postawić na fabryce lub przy war- 
sztacie rolnym, a napewno pokazała- 
by ona jakich cudów wydajności i 
sprawności organizacyjnej można do- 
konać w pracy opartej o inne motywy 
miż zysk. I wobec potencjonalnych sił 
"organizacyjnych akumulujących się 
-dziś w harcerskich drużynach, małym 
się staje genjusz Rockefellera, czy Mor 
gana. 

Z całą odpowiedzialnością słowa 
można powiedzieć, że polskie harce:- 

"stwo jest pionierem nowej polskiej kul 
łury, że wychowuje ono nowe poko- 
lenia w kulcie ofiarnej pracy społecz- 
*nej i karbach spartańskiej dyscypliny. 

Oczywiście, że w robocie harcer- 
skiej zdarzają się miejscowe odchyle- 
nia. Tam i ówdzie uda się takiej lub 
innej partji mieszczańskiej ująć po- 
szczególnych harcerzy aktualnemi ha 
słami politycznemi. Wystarczy jed- 
nak chwila refleksji, by każdy har- 
cerz mógł sobie uświadomić jaka prze 
paść dzeli harcerską postawę psychi- 
czną od mieszczańskiego światopoglą- 
du. 

Wileńska Chorągiew Harcerska nie 
zna żadnych odchyleń. 

Komendancie Grzesiaku Czarny, 
przyjmijcie serdeczne pozdrowienie 
Z wami jest cała młodzież, która chce 
budować nową Polskę, nowe państwo 
zorganizowanej pracy. Z ognisk har- 
cerskich musi bić w przestworza z 
każdym rokiem silniejsza łuna, aż 
przyjdzie czas, gdy młode pokolenie 
wyjdzie z polowych namiotów, złączy 
się z uświadomioną inteligencją i z 
czołowemi kadrami zorganizowanego 
proletarjatu i wejdzie ze śpiewem do 
miast. 

Wówczas zgasną łuny kolorowych 
reklam, a na żarzące się okna opusto- 
szałych ' dancing-roomów  opadną 
trwożliwie ciężkie rolety. 

Henryk Dembiński. 

gają się pomocy, ba nawet sarkają 
moc ta okaże się niedostateczr 
późnioną a nie zastanawiają 
tylko materjalnie silnie post: 
że rzeczywiście udzielać skulec 
Wówczas dopiero okazuje się, wpłacone 
skład! ię wielokrotnie i to tem- 

adnicza wynosi zaled 
a dla mniejszych po- 

gr., co podkreślił też zupeł 
Szubert. 

  

gdy po- 
‚ też o 
nad tem, że 

a straż mo 
j pomocy. 

   
  

  

       
   

  

   

  

    

    

   

        

nie słusznie 

  

         

   
      

  

   
    

Włbec braku zaintersowania, czyż nie 
lepiej byłoby stwor: zh samorzą- 
du Przy j Stra ? — Podob- 

ne uch 
zaboru 

h, 

pruski 
gdzie    

  

Pod 
Noczelnictwie. 

o zmianach w Z 
Otóż Prezesem O. 

koniec 

  

  

   
brano jednogłośnie p. Pawła Afa ewa, da 
Zarządu p. (iroc ana i p. Karola Moze- 

  

dałej p. Stalinkiewicza jako 
a jako zastępcę p cynę Piotra, jako gospo 
darza p. Rozmiań — Nowym władzom 

należy by usunęły 
zjednali jak najwięcej członków wspieraj 
cych, a przedewszystkiem ażeby stwc 
utrzymali aż j 

         

  

   
    

    

  

     
  
  

      

pomocy w 
których by 

  

   

wypadkach, a 

mniej. 

  

zyskie zakończy- 
(w. p.) 

Skromne zebranie tow: 
ło uroczystość. 

Bieniakonie. 
Z praey Oddziału Samarytanek. 

  

Siedemnaście lat ist ieniakoniach 

Ochotnicza SŁ Pc W. tym stosun 
kowo długim czasie swej działalności m 
okresy pomyślnego rozwoju i 
wszak praca jej jest ściśle związana z ży- 

ciem, zatem ulega jego wpływom. 

Rok 1930, jako rocznic: 

został uświelniony poświęceniem Sztandaru 

Straży, a za n zazn się rozszerze- 

niem pracy przez orga ję Drużyny Sa- 

maryta iej O. S. P. 

Po jakiej linji poszła praca Druż 

kie są dotychczasowe wyniki jej dz 

ci? 
Do pracy 

wniosła w nii 
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wy i moralny. reprezentuje; zostały pod 

jęte takie działy pracy, które może prowa- 

dzić kobieta. а     

       

yna ma 21 członków; władzą 

     

  

     

druży arząd prz Aonkinie wybra- 

ny; Druž a B. 

Turkowa. nau elka. Družyna padlega wła 

dzom organi nym OSP. w Bienia oniach. 
о1У 

  

częściowo z lokalu 

siowo z lokału Spółdzieln 

Spożywców „ ; —fundusze pochodza 

ze składek członkiń i dochodów z imprez. 

Prace Drużyny poszły w następujących kie- 

runkach: — praca samarytańska, g owniel- 

wo, praca wychowawczo - społeczna, praca 

przysposobienia wojskowego. 

Praca samarytańska polega na pomocy 

ze strony Drużyny w czasie pożarów. W r.b. 

wzięła Drużyna udział w akcji ratunkowej z 

powodu trzech pożarów, szczególnie przy 

ostatnim pożarze była pożyteczną, gdy sze; 

regowi osób poparzonych należało śpieszyć 

z pomocą. Drużyna nabyła dla tych celów 

apteczkę. W: tym samym celu został zorga- 

nizowany kurs ratownictwa przez instruk- 

torkę druchnę W'olską. 

Praca społeczno - wychowawcza prowa: 

dzona jest w formie wieczorów šwietlico- 

wych. organizowanych w każdą sobotę w lo- 

kalu „Zorz Na program wieczoru składa: 

ja się: pogadanki, wspólne czytanie, piewy, 

inscenizacje, ćwiczenia gimnastyki rytmicz- 

nej, gry i zabawy towarzys ie. 

"We czwartki odbywają się zebrania or- 

ganizacyjne. Prace w. chowania nego, 

zostaną podjęte, gdy już zostanie osiągnic” 

ty należyty poziom w pracach poprzedni” 

wymienionychi Drużyna bierze udział w 

uroczystościach organizacyjnych w Bieniako 

niach; ostatnim razem wzięła udział w 

„Święcie Młodzież: 

Kurs Sama 
ły dwie druchny, do obozu ć \ 

czasie tegorocznych wakacyj wyjadą dwie 

druchny. 

Działalność Drużyny została zbadaną prze4 

inspekcję druha inspektora wojewódzkiego 

OSP. i instruktorkę druchnę Wolską. 
B. W. 

Wołyński Związek Młodzieży 

Wiejskiej łączy młodzież 

polską i ukraińską. 

RÓWNE, (Pat). Odbył się w Rów: 

nem Wojewódzki Zjazd Kół Młodzie- 

ży Wiejskiej, przy udziale ponad 120 

delegatów Kół z terenu całego Woły- 

nia. Na zjazd przybyli: 

P. wojewoda wołyński Henryk Jó- 

zewski i przedstawiciele władz szkol- 

nych z naczelnikami Wydziałów Kura 

torjum Wołyńskiego na czele. Prze- 

wodniczył Zjazdowi p. Maniak. Szcze 

gółowe sprawozdanie z działalności 

Związku Kół Młodzieży Wiejskiej zło- 

żyli Prezes Hermaszewski, p. Suszyń- 

ska i instruktor rolny. Ze sprawozda- 

nie wynika, że Związek Kół Młodzieży 

Wiejskiej jest jedną z najżywotniej 

szych instytucyj społeczno-rolniczych 

na Wołyniu, jednocząc w pracy spole- 

cznej młodzież polską i ukraińską. 

Banda komunistów przed 
sądem doraźnym. 

NOWOGRÓDEK, (PAT). — W. dniu 4 
b. m. rozpoczęła się przed sądem doraźnym 

w Nowogródku rozprawa przeciwko 8 ezłon- 

kom bandy komunistów, oskarżonych 0 sze- 

reg przestępstw kryminalnych, jak zabójstw 

podpaleń, napadów rabunkowych oraz szere- 

gu kradzieży, dokonanych na terenie gmin 

lubczańskiej, horodeezańskiej i niehniewie- 

kiej pow. nowogródzkiego. Ogółem banda do 

konała 28 czynów przestępnych, zakazanych 
art. art. 279, 455, 584 i 562 K. K. — Oskarże 

ni — Jan Bachar, Wiodzimierz Stasiewicz, 
Nikodem Buszko, Józet Walenczukiewiez. 

Teodor Doroszkiewiea. Aleksander Malec, 

Aleksander Hawrosz i Jan Kopytko, miesz- 

kańcy pow. nowogródzkiego, ludzie młodzi 

w wieku od 18 do 26 lat. 

Ciekawa statystyka KOP-u. 

Włedług statystyki miesięcznej K. O. P. 

w ub. miesiącu na pograniczu polsko-sowie- 
ckiem ujęto 7 wybitnych szpiegów sowiec- 
kieh, 36 komunistów agitatorów i 126 włó- 
częgów wśród których wyłowiono kilku po- 
szukiwanych przez sądy i policję złodziei i 
oszustów z różnych krańeów Polski. 

WI tymże czasie z Rosji do Polski zbiegło 
96 osób przeważnie z Białorusi sowieckiej. 

Drużyna korzys 
Powszechnej,      

   

  

  

   

      

   

  

  

  

  

    

    

   

  

  

    

  

Sąd apelacyjny nie uznał Magistratu 
za oskarżyciela posiłkowego w sprawie 

ławnika Łokucjewskiego. 
W. dniu wezorajszym sąd apelacyjny na 

niejawnej sesji Gospodarczej rozpatrywał 
wniosek Magistratu m, Wilna wyrażający 
gcłowcść przedstawienia oskarżyciela posił- 
kowego z ramienia miasta w sprawie ławni- 
ka J. Lokucjewskiego. Chodziło jak wiado- 
mo o to, by sprawie inkryminowanych nadu 

w kinie Miejskiem nadać bieg sądowy. 
W pierwiastkowem dochodzeniu urząd Pro- 
kuratorski umorzył śledztwo, więc Magistraf 
kierując się peleceniem Rady Miejskiej był 

  

Dziś: 

Jutro: Cyrylla i Metodego. 

| 6 ZR 

| || wschód słońca — g. 2 m. 53 
Zachód „ — & 7 ю. 54 

Spostrzeženia Zakladu Meteorologji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 5/VIl — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 764 

Dominiki. 

    

Rem póritda Gadniu | MG 
- najwyższa -- 27° С. 

2 najniższa. -|- 160 Ć. 
Opad: — 

Wiatr: wschodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

MIEJSKA. 
Sprawa regulacji brzegów Wilji. Na 

wczorajszem posiedzeniu Magistratu m. Wil 
na była rozpatrywana sprawa regulacji brze 
gów rzeki V Rozpatrzono dwa wnioski 

przedłożone przez inżynierów Wisłockiego i 

Wątorskiego. Wnioski te zostały przyjęte i 

wstępne prace nad naprawą brzegów Wlji 

rozpoczną się niebawem. 
— Magistrat deleguje swych techników 

do zaznajomienia się z jezdnią klinkierową. 

W! najbliższych dniach Magistrat w do 

Warszawy, Lwowa i Poznania kiłku swoich 

przedstawicieli w osobach techników-facho- 
wców dla zaznajomienia się na miejscu z 

jeźdnią kłinkierową. Po powrocie do Wilna 

technicy ci będą kierowali robotami przy 

budowie jeźdni na ul. Zamkowe yż, jak 

już donosiliśmy, Magistrat postano roboty 

te przeprowadzić we własnym zakresie. 

— Kiedy Wiłnc będzie miało nowe kioski 

Dowiadujemy się że roboty przy budowie 

30 kiosków gazetowych nowego typu są już 

na ukończeniu i w ciągu jeszcze bieżącego 

miesiąca 30 nowych kiosków podług 

ustawioneg: a 

ni Rudnickiego, z 
cach Wilna. Resz 

sków dopełni całości w roku przyszłym. 

— Dzieci powracają z kolonij letnich. W 

dniu wczorajszym po 6-tygodniowym pobycie 

w kolonjach letnich w Leoniszkach, powró- 

ciła do Wilna pierwsza tura dzieci w iloś i 

150. Odpoczynek letni oraz ujęty w karbv 

racjonalny tryb życia wpłynęły dodatnio na 

ich zdrowie. Wiszystkie dzieci wyglądają do- 

skonale, a co najważniejsza nabrały nowych 

sił do czekających ich znowu nędznych wa- 

runków bytowania. й 

Z dniem 15 b. m. do kolonji w Leonisz- 

kach udaje druga tura dzieci w tej samej 

ilości. Kolonje skończą się z dniem 1 wrze 

šnia. 
— Rozbudowa na martwym punkcie. w 

najbliższych dniach zwołane zostanie posie- 

dzenie Komitetu Rozbudowy. Komitet zaj- 

mie się rozpatrzeniem podań osób ubiega- 

jących się o pożyczki na nowe budownictwo 

drewniane i zorjentowaniem się w sytuacji 

finansowej i możliwościach w tym kierunku 

Komitetu. Jednocześnie na terenie władz 

centralnych prowadzone są usilne starania 

© przyznanie dodatkowych kredytów na bu- 

downictwo drewniane, bo w roku bieżącym 

jedynie takie jest subwencjowane przez Rząd 

Jak dotychczas starania te nie dają pozytyw 

nego rezultatu. 
— Konferencja w Starostwie Grodzkiem 

z przedstawicielami Arbonu w sprawie udo- 

godnienia komunikacji autobusowej. W. dn. 

wczorajszym w lokalu Starostwa Grodzkiego 

odbyła się konferencja Starosty Grodzkiego 

z przedstawicielami „Arbonu* w sprawie ru- 

chu autobusowego w mieście i zastosowania 

go do potrzeb mieszkańców. Sprawa ta jest 

w toku. Definitywne jej załatwienie a mia- 

nowicie usunięcie wszelkich niedomagań 

ruchu obecnego i przystosowanie go do po- 

trzeb miasta ma nastąpić na drugiej konfe- 

rencji, która odbędzie się w Starostwie w 

piątek 8 b. m. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— 8. K. M. A. „Odrodzenie* podaje do 

wiadomości, że Komisja Whkacyjna w okre- 

sie od dnia 6 lipca do 15 sierpnia urzędować 

będzie we wtorki i piątki w godzinach od 1 

do 2 p. p. w lokalu „Odrodzenia. ‚ 

    

  

    

  

   

    

     

      

   

  

   
     

     

  

     

   

      

WOJSKOWA. 

— Kiedy nastąpi wcielenie do szeregów 

poborowych z cenzusem. Jak się dowiadu- 

jemy, poborowi i ochotnicy z cenzusem 70- 

staną w r. b. wcieleni do szkół podchorą- 

żych rezerwy, kawalerji, artylerji, łączności, 

saperów i sanitarnej szkoły w dniach 12 i 

13 sierpnia, a do szkoły podchorążych re- 

zerwy piechoty w dniach 12 i 13 września. « 

Czas trwania służby w piechocie 12, a w *n- 

nych rodzajach broni i służby 13 miesięcy. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

— Złagodzenie zatargu w przemyśle pie- 

karniczym. Wie czwartek dnia 7 b. m. w Sta 

rostwie Grodzkiem odbyła się konferencja z 

przedstawicielami piekarń i pracownikami 

piekarskimi poświęcona sprawie złagodzenia 

dotychczasowego zatargu i niedopuszczenia 

do strajku. 
SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

-— Starosta interwenjuje w sprawie zlik- 

widowania strajku w gminie żydowskiej 

Trwający od 6 tygodni strajk w instytucjach 

żydowskich będących pod zarządem Wileń- 

skiej Gminy Żydowskiej mimo kilkakrotnych 

zapowiedzi zażegnania go, rozszerza się i na 

instytucje społeczno - oświatowe. Onegdaj 

strajkowali w ciągu dnia pracownicy żydow 

skiego cmentarza. Wiobec groźby powszech- 

nego strajku we wszystkich instytucjach ży- 

dowskich Starosta Grodzki podjął się 0s0- 

biście zażegnać strajk. W, tym celu zwołał u 

siebie pracowników gminy i członków za- 

rządu tejże, celem naradzenia się nad obecną 

sytuacją. Nie bardzo Starosta mógł dojść do 

ładu z delegatami, gdyż ci są ze sobą na t. 

zw. stopie wojennej i nietylko że nie są 

skłonni do rozmów, lecz nie chcą nawet sie- 

dzieć w jednym pokoju. Dlatego też Staro- 

sta konferował z nimi esobno. 
Konferencja narazie nie dała konkret- 

nych wyników. 

  

RÓŻNE. 
-— Wystawa Moniuszkowska, na której 

zgromadzono mnóstwo pamiątek, związanych 
z życiem i twórczością naszego wielkiego pie 

zmuszeny przesłać do sądu apelacyjnego 
wniosek o zezwolenie posługiwania się 0s- 
kartycielem posiłkowym. Sąd apelacyjny 
po zorjentowaniu się w całokształcie docho- 
dzeń, podanie Magistratu odrzucił i tem sa- 
mem wyraził sprzeciw skierowaniu sprawy 
do ponownego rozpatrzenia przez prokura- 
turę przy sądzie okręgowym. Zgodnie z pro 
eedurą Magistratowi przysługuje prawo wy- 
stąpienia li tylko z powództwem cywiłnem. 

  

  

šniarza, jeszcze trwa. Oglądać można od g 
11 do 8 w. w Głównym Pawilonie Wg'stawo 
wym w Ogrodzie Bernardyńskim. 

— Pod uwagę Dyrek: „Arbonu“. Od 
niedawna linja Nr. 5 zost przedłużona do 
ulicy Sierakowskiego. N łoby ją jednak 
przeprowadzić dalej: Sierakowskiego 
do cerkwi. Brak autobusu na tym odcinku 
dotkliwie daje się odczuw Nie mówiac 
już o te; że byłoby to doskonałe zamknie 
cie tej linji przez połączenie jej z linją 3 i 
6, łączyłaby ona tak ważne dzielnice 
Zwierzyniec i dzielnicę położoną w ra 
nach obu Pohulanek i ich przedłuże 
rednio zaś tereny leżące w zasięgu linji 3 i 
6. Przedłużenie to byłoby dogodne dla pod- 

ulicy Sierakowskiego, skąd kieruje 
zęść ruchu, płynącego ku śródmie- 

nie przez Mickiewic lecz przez Jasiń- 
skiego i Portową. Przedłużenie to łączy 
wreszcie tak ważne ośrodki jak  Dyre 
Kolei, Teatr na Pohulance, Izba Skarbowa. 
Bank Rolny, dwa gmachy Uniwe tetu (nie 

licząc gmachu przy ulicy Nowogródzkiej) z 

Łukiszkami i Zwierzyńcem, a Sąd, rynek i! 
@. х dziełnicą Pohulanek. Byłoby. jak się z« 
je, wygodne i dla publiczności i dla dyrekcji 

Arbonu. 
— Wi ohiegu ukazały się nowe falsyfi- 

5-złotówek. Przed kiłku dniami uka- 
zały się w obiegu fałszywe monety 5-złoto- 
we, przyczem falsyfikaty nietrudne są do 

z powodu źle zamieszczonego 
j stronie „Salus reipubli- 
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Według danych 
         

  

     wileńskiego zanotowano 1 
kiłkadzies'at mnie 

ództwa 
ów wiekszych i 

    

    
  

szych. Pastwa płomieni padło 368 domów 

mieszkalnych, 312 zabudowań gospodarskich 

109 } 10800 pudów zboża, jęczmienia.    
kilkadziesiat sztuk bydła i t. p. 

BPW. 

TEATR | MUZYKA 
— „Chata za wsią* w Bernardynce. — 

Dziś w środę dnia 6 lipca o godz. 8.15 cza- 
owisko „Chata za wsią, według po 

     

     

    

nie o godz. 8.15 „Chata za ws 
— „Od kanapy... do fotela* w Lutni. — 

Dziś. we środę dnia 6 lipca o godz. 8.15 w. 

wesoła komedja p. t. „Od kanapy.. do fote- 

Jutro w czwartek dnia 7 b m. i co 

nie o godz. 8,15 „Od kanapy... do fotel 

— Najbliższa pifemjera w Bernar 

W pr ym tygodniu Teatr w Bernardynce 

rozbrzmi beztroskim śmiechem, Po raz pier 

wszy ukaże się niebywała nowość: jest nia 

arcywesoła farsa „Florette i Patapon“. która 

długo fozwesełać będzie całe Wilno. W, szłu 

ce tej po raz pierwszy przedst się publi. 

czności wiłeńskiej urocza artystka Teatrów 

Warszawskich p. Grylewska óra odtwa 

rzać będzie jedną z naczelnych ról w 

— Park im. Żeligowskiego. Cz 

b. m. Koncert Wfl. Orkiestry Symfonicznej 

pod batutą Michała Małachowskiego oraz 

ostatni pożegnalny występ Chóru Reweller- 

sów w składzie: Jerzy Świętochowski, Zys- 

munt Rewkowski, Jan Konstantynowicz. $ 

fan Stefański i Wanda Biszewska (solistka) 

Początek o godz. 8 m. 15 wiecz. 

RADJO 
ŚRODA, dnia 6 lipca 1932 roku. 

11,58: Sygnał czasu. 12,05: Muzyka z płyt. 

12,40: Kom. met. 15,35: Program dzienny. 

15,40: Audycja dla dzieci. — 15,55: Audy- 

cja dla dzieci. 16.05: Muzyka dawna. Płyty. 

16,40: „Kontr—torpedowiec“.17,00: Muzyka 

lekka 18,00: Technika w walce z 

przestępczością”. 18,20: Muzyka lekka. 19.15: 

Przegląd prasy litewskiej. 19,30: Program na 

czwartek. 19,35: Prasowy dziennik radjowy. 

19,45. Tajemnice pienistego labiryntu — vd- 

czyt. 20,00: Audycja lekka. 20,45: Kwadr. — 

literacki (Rittner) 21,00: Recital fort (Stein 

berga). 21.50: Kom. 22,00: Muz tan. 22,25: 

Wiiadomości sportowe. 22, 
„Od placu Figalle do Serbony* — felj. 22,40: 

Wiiadomości sportowe. 22,50: Muz tan. 

   
    

  

    

  

    
   

      

   

          

roku CZWARTEK, dnia 7 lipca 19 

11,58: Sygnał czasu. 12,05: Muzyka z płyt. 

12,40: Kom. met. 15,35: Program dzienny. 
16.30: 

Mała 
15.40: Utwory Beethovena (płyt 

Kom. Akad. Koła Misyjnego. 16.40 

skrzyneczka”. 17,00: Koncert. 18,00: 7 

djabłów na Wileńszczyźnie" — odcz. 18, 

Muz. tan. 19,15: „Skrzynka pocztowa 

208*. 19,35: Prasowy dziennik radjowy. 19,45 

Program na piątek i rozm. 20.00: Muz. lekka. 

20,45: Słuchowisko „Sen nocy letniej" — 

Szekspira. 21,50: Kom. 22,00: Muz. tan. — 

2,40: Wiadomości sportowe. 22,50: Muz. tan. 

NOWINKI RADJOWE. 

WYGNANIE Z RAJU I KASIA. 

Dnia 6 lipca o godz. 15.40 powiła dzieci 

wesoły feljeton p. t. „Wygnanie z raju”, któ 

ry wygłosi popularny w swym humorze i 

nieustannej twórczości bajkopisarskiej Be- 

nedykt Hertz. W! drugiej części programu 

transmitowane będzie z Wilna opowiadanie 

dla dzieci młodszych pióra Zofji Żarnowiec- 

kiej p t. „Kasia”, Jest to zajmująca histor- 

ja małej kaczuchny Kasi. wychowanej pic 

czołowicie przez gromadkę dobrych dzieci. 

  
  

  

   

    

UNIWERSALNY OKRĘT. 

Każde państwo o większych interesach 

morskich posiada całe flotyłe kontr-torpe- 

dowców, okręty te bowiem w przyszłej woj- 

nie morskiej będą wykonywały olbrzymią 

ilość zadań i pozostaną nadal, uniwersalne- 

mi jednostkami bojowemi. Warto więc do- 

wiedzieć się o nich ciekawych szczegółów z 

dzisiejszego odczytu Olgierda Żukowskiego o 
godzinie 16.40. 

ZWYKŁY PATYK. 

Dzisiaj o godz. 20.00 usłyszą radjosłu- 
chacze przez mikrofon ciekawy instrument 

t zw. skrzypce djabelskie, na których p. 

Cezary Domko wykona szereg utworów z re- 
pertuaru muzyki lekkiej. Instrument ten o 
tajemniczem brzmieniu to prosty, długi pa- 

tyk z jedną naciągniętą struną, opartą na 

zwykłym pęchyzu wołowym. Jakie wydaje 
dźwięki, przekonamy się sami. 

    

SPORT 
MOTOCYKLOWY GRAND PRIX 

O MISTRZOSTWO POLS. 

POZNAŃ, (Pat). — W niedzielę na szo- 
sie pod Poznaniem odbył piąte między 
narodowe wyścigi motocyklowe 0 Grand 
Prix i mistrzostwo Polski na rok 1932. Wy- 
Ścigi organizowała Unja Poznańska. 

  

   

    

Bieg zgromadził przeszło 20 zawodników, 
w tem z poza Polski 2 Oilter (Szwajcarja), 
zeszłoroczny zdobywca tej nagrody i Reder 

pmcy). Pozatem przybyli dwaj gdańszcza- 
nie. Publiczności mimo niepewnej pogody 
bardzo dużo. 

Trasa składała się z 32 okrążeń. Ogólny 
dystans 288 klm. 

Ogłoszone późno: wi 
jalne wywołały pewne 
p. Alvensleben (Bydgoszcz) zost 

  

    

    

     
   

        

regulaminu alifikowa- 
nano g w ogólnei 
a najlepszy czas nie otrzymał 
ody i tytułu mistrza. 

Wyniki techniczne: 

W” ogólnej klasy 
(Bydgoszcz! na Nortonie w 
przed Schreiberem (Legja) — 3:85:58 i Rede- 
rem (Niemcy 45 

fikacji regulaminowej. 
tytuł mistrza zdobył 

300 cem: 1) 

   
    

    

   
Wielką 

Schreiber 
Na-    

drugi zkolei Smigielski (Poznań). 
Nagrodę Marszałka Piłsudskiego zdobył 

Schreiber, nagrodę p. ministra Kuhna — Al- 
vensleben. Ten ostatni zdobył również nag- 
rodę Monopolu Spirytusowego — 500 zł 

Równocześnie odbył się raid automobiło- 
wy plakietowy w którym pierwsze miejsce 
zajął Lundt (Bydgoszcz) 

  

W JAKICH KONKURENCJACH STARTUJĄ 
NASI ZAWODNICY 

Nasza reprezentacja olimpijska startuje, 
jak wiadomo, tylko w nielicznych konkuren- 
cjach. Z lekkoatletów Kusociński weźmie 
udział w biegach na 5.000 i 10.000 mtr.. Hel 

j w kuli i dysku, Pła k w skoku 
yż, Siedlecki w 10-boju, Weissówna w 

dysku pań, Schabińska 80 mtr. przez płotki. 
Wiošlarze startują w 3  konkurencjach- 

1 bez sternika, dwójka ze sternikiem 
ze sternikiem. 

Szermie biorą udział jedynie w zawe- 
dach szablowych. (Pali. 

  

    

     

  

      

    

  

    
   

  

ANTONI WASILEWSKI 

redaktor jednodniówki harcerskiej. 

  

NA WILEŃSKIM BRUKU 
WSTRZĄSAJĄCY DRAMAT PRZY ULICY. 

ZAWALNEJ. 
UWIEDZIONA OBLAŁA TWARZ SWEMU 

KOCHANKOWI KWASEM  SIARCZANYM. 

Wi dniu wczorajszym w domu Nr. 28 przy 
ul. Zawalnej rczegrał się dramatyczny epi- 
log romansu. 

W; godzinach wieczorowych do mieszka- 
nia Piotra Januszkiewicza mieszezącego się 
pod wyżej wskazanym adresem zgłosiła się 
jego była narzeczona Barbara Mandrykówna 
zamieszkała przy ul. Starej Nr. 26. 

Po krótkiej rozmowie, która od pierw- 
szych słów przyjęła charakter sprzeczki, Bar: 
bara Mandrykówna wydobyła nagle z pod 
płaszcza przyszykowaną przez nią buteleez- 
kę z kwasem siarczanym i nagłym ruchem 
wylała żrący płyn w oczy swemu b. narze- 
czonemu, który z okrzykiem „ratujeiet* wy- 
biegł na ulicę. W. ckamgnieniu wpobližu nie- 
szezęśliwego zebrał się tłum ludzi. Zawez- 
wane pogotowie ratunkowe przewiozło go w 
stanie bardzo poważnym do szpitala Żydo- 
wskiego. Zachodzi obawa całkowitej utraty 
wzroku. 

Wi międzyczasie podczas powstałego za- 
mieszania sprawczyni okałęczenia Janusz- 
kiewieza zbiegła, 

Po upływie pewnego czasu zgłosiła się 
cna do 1 komisarjatu policji prosząc, by ją 
aresztowano. э 

Podczas przesłuchania Mandrykówna ze- 
znała, iż kalecząe Januszkiewicza działa pod 
wpływem silnego uczucia zemsty za dozna- 
ną krzywdę. 

Mandrykównę narazie zatrzymano i osa- 
dzono w ureszcie centralnym do dyspozycji 
władz sądowo-śledezych. 

OBŁAWA NA RYNKACH WILEŃSKICH. 

WI związku z dniem jarmarcznym policja 
śledcza przeprowadziła w dniu wczorajszym 
na rynku drzewnym szereg obław w wyniku 
czego zatrzymano kilkunatsu złodziei „far- 
mazonów* i oszustów rynkowych, których 
osadzono w areszcie centralnym. (e) 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK W. LOKALE 
KASY CHORYCH. 

Wiczoraj w godzinach wieczorowych w le- 
kału Kasy Chorych przy ulicy Dominikań- 
skiej upadła ze schodów niejaka Renia Ra- 
poport, która doznała poważnych polłuczeń, 
Wobec tego, że poszkodowana nie jest człon 
kiem Kasy Chorych zawezwano do niej po- 
gotowie ratunkowe, które udzieliło jej pier- 
wszej pomocy. 

Wiskazuje to, że Kasa Chorych — nie 
widziała racji przekroczenia zakresu swege 
działania. Skrupułatność to grunt. le) 

DUŻY POŻAR W DOMU ZAŁKINDA. 

Wczoraj wieczorem w domu Załkinda, w 
którym mieści się również kina „Casino* 
wybuchł nagle z nieustalonej narazie przy- 
czyny pożar. Ogień powstał w suterenie do- 
mu i zaczął się szerzyć bardzo, szybko. Na 
szczęście wydobywające się kłęby dymu za- 
uważono zawczasu. 

Na miejsce wypadku natychmiast przy- 
była zaalarmowana straż ogniowa, która pe 
trzechgodzinnych wysiłkach ogień zlikwido-- 
wała. 

Straty wyrządzone przez pożat są zna- 
czne. [CH 
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KONKURS HUMORU 
w muszli w parku im. generala 

Żeligowskiego. 
Chociaż w obecnej dobie wszeła- 

kiego rodzaju konkursy nie należą do 
rządkości, nientniej podziwu godnem 
zjawiskiem jest tak udatne zorgani- 
zowanie „Konkursu Humoru", w o- 
kresie powszechnej depresji spowodo 
wanej ciężkim kryzysem ekonomicz. 
nym. Któżby inny mógł być inicjato- 
rem i organizatorem tej wesołej i mi- 
łej imprezy, jak nie pełen wytworne- 
g0 humoru, nasz powszechnie ceniony 
i lubiany artysta pan Karol Wyrwicz- 
Wichrowski, który poza zmontowa- 
niem widowiska podjął się konferen- 
cierki i wystąpił w paru świetnych 
numerach. 

  

  

Poza wyżej wymienionym p. Wy 
rwiezem udział w Konkursie Humoru 
brali: Orkiestra Symfoniczna, Szkoła 
baletowa Winogradzkiej, Chór „Rewe 
lersów*, pod kier. p. Świętochowskie- 
go, oraz Artyści Teatrów Miejskich, 
pani Jasińska-Detkowska, która udat 
nie i z doskonałem zacięciem odśpie- 
wała piosenkę „Gruba nuda*, pani 
Zielińska, rozśmieszająca publiczność 
monologiem „Pepita Tlomok*, pan 
Jan Ciecierski świetnie przedzierzgnię 
ty w „Genjalnego wynalazcę* i pani 
Lubowska z panem Karpińskim w 
charakterystycznych tańcach. 

Publiczność, której było bardzo 
dużo, bawiła się świetnie, żywo okla- 
skując poszczególne numery progra- 
mu, a w antraktach debatując zażar- 
cie komuby przyznać palmę pierw- 
szeństwa i wybrać na króla lub kró- 
lowę humoru. Wynik konkursu ma 
być podany przez całą prasę wileńską, 

  

  

   

Aa A O AT TENISAS 

Ceny na wszystkie seanse od 30 gr. i 40 gr. Mając na celu udostępnienie odwiedzania naszego Dftwięk. Kino - Teatr 

w chwili pisania niniejszego sprawo- 
zdania nie jest nam jeszcze znany, 
ale mam duże podejrzenie, że tytuł 
Króla Humoru przypadnie p. Wyr- 
wiez-Wichrowskiemu za jego bajecz- 
ny monolog „Ktoś nam znany w 
którym utalentowany artysta świet- 
nie odtworzył typ naszego dorożka- 
rza. Niemniejszem powodzeniem jak 
triumfalny objazd widowni dorożką, 
cieszyła się pełna swojskiego humoru 
poleczka wykonana przez panią Lu- 
bowską i pana Karpińskiego. 

Zaiste trudny wybór miała pub- 
liczność, gdyż każdy numer „Konkur- 
su Humoru“, był zabawny. dowcipny 
i doskonale wykonany. Konkurs hu- 
moru kazał na kilka godzin zapom- 
nieć o życiowych troskach i kłopo- 
tach dnia codziennego. Pobyt pod go- 
łem niebem w ciepłą noc lipeową. jest 
świetnym wypoczynkiem po całodzien 
nym skwarze, trzeba więc mieć na- 
dzieję, że artyści zechcą jeszcze kilka- 
krotnie powtórzyć program „Konkur 
su humoru* aby dać całemu Wiinu 
możność taniego i wesołego spędzenia 
czasu na świeżem powietrzu. 

Zastępca. 

  

  

  

Sprawozdanie z .„Konkursu Humo 
ru*, wychodzi z małem opóźnieniem, 
gdyż Redakcja naszego pisma chciała 
je zamieścić równocześnie z wyni- 
kiem konkursu. 

Królową Humoru została wybrana 
pani Sabina Zielińska, Vice-Królami 
Rewelersy i poleczka pani Lubowskiej 
z panem Karpińskim. Pomimo tego 
nadmienić musimy żeśmy się nie my- 
lili w naszych przewidywaniach, gdyż 

publiczność nie licząc się z zapewnie- 
dzią pana Wyrwicz-Wichrowskiego, 

że jako imiejator i organizator . stoi 

  

kina najszerszym masom publiczności, postanowiliśmy ceny obniżyć 

| i) Spėžniony romans Potężny film erot. real. 
genj. E. A. Duponta. 

Najwspanialsza rewja świata. Seanse o godz. 5, 7, 9 1 1015, w 

LICYTACJA 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

   

   
    

     

EREETKTIRNIITSSS 

WILEŃSKI LOMBARD „KRESOWJA” 
Wilno, Hatmańska 1 (róg Wielkiej 53) tel. 7-22 

podaje do ogólnej wiadomości, że 11 i 12 lipca r. b. o godz. 4-ej po poł. 
adbędzie się w lokalu lombardu licytacja niewykupionych i niepro- łongowanych zastawów od Nr. 50.060 do Nr. 100.000 i od Nr. 1 do Nr. 18.995. 

Uwąga: W dzień licytacji prolongat N-rów licytacyjnych lombard 
nie będzie przyjmować 
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PEN SJON AT WERKI 
Miejscowość prześliczna, zdrowa, las, rzeka, park. 

ih 

Artykuły 

Bezpośrednia komunikacja autobusowa ji statkatni. 
TANIE i WYKWINTNE UTRZYMANIE OD 6—7 ZŁ. 
ŚWIATŁO ELEKTRYCZNE. KANALIZACJA. WANNY. 

Otwarcie sezonu |-go czerwca. 

POCZTA i TELEFON — WILNO 12 (JEROZOLIMK A). 
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OSTRZEŻENIE! 

Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 
wartościowe piwo w używane butelki „Patent“ 
ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU w ŻYWCU 

ННЙ ` ; wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 
tomm Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- * 

simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechšwiatowej slawy | 

PIWA ŽYWIECKIEGOĘ 
6678 na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU | 

  

   
    

  

     

         
      

     

4) New-Jork w nocy 

WYYYYYYYYVYYVYYYYYYVVYYYVYYVYYYYYYYYYYYYYVYYVYVVYYVY P 

WYTWORNIA WĘDLIN 
Rodziewicza Antoniego 

w Szczuczynie (k/Lidy), przy ul. Wileńskiej 4, 

poleca Sz. Klijenteli swe wyborowe pod wzglę- 
dem smaku i dobroci towary. Na składzie: sa- 
lamin, litewska, moskiewska, balerony, sucha 
wędzona i polędwica oraz słonina stara i świe- 

CENY BARDZO NISKIE. 

BL AAA MAMA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA444 | 

Nowoetworzona Mieczarnia 
„KRESOWIANKA“ Mickiewicza 21 
aia, obiady, kolacje—po cenach zupełnie przystępnych 

L 

  

poza konkursem, olbrzymią większo- 
ścią głosów jego właśnie wybrała na 
„Króla Humoru", dając tem dowód 
jak umie wysoko cenić jego talent, 
pogodny humor i wykwintny dowcip. 

Nieoficjalny wynik Konkursu za- 
równo jak niedawny Jubileusz dziesię 
cioletniej pracy scenicznej pana W У 
wicz-Wichrowskiego w Wilnie, są naj 
lepszęmi sprawdzianami jaką popu- 
larnością cieszy się ten utalentowany 
artysta wśród wileńskiej publiczn 
i jak bardzo jest cenionym i Iuhia 
nym. Z. K. 

  

   

    

  

Dalsze ofiary upalnych dni. 
Dwóch żołnierzy znalazło tragiczną 
Śmierć w falach Wilji. Porażenie 
słoneczne. Pozostawili go w kostju- 
mie Adama. Ratowanie tonących. 
Ostatnie upały pociągnęły za sobą szereg 

śliwych wypadków i ofiary w ш-      

  

: dniu wczorajszym podcz 
Wiłji wpobiiżu Elektrowni m 

żołnierz Jan Ereminowicz, ur 
kanonier 1 p. artylerji leg. ” 
ły Eereminowiez pod 
na wiry od strony ul. Zy 
których mimo wysiłków już się 
stał na powierzchnię. Mimo natychmi 
akcji ratunkowej i -h poszuki 
przez posterunek роНс; nej oraz od- 
działy ratownicze saperskie zwłok lopielca 
narazie nie wydobyto. 

Dr 

as kąpieli w 
jskiej utoną* 

       
     

       

  

  

    

    

    

gi podobnie tragiczny wypadek wy- 
darzył się w tymże dniu i tym prawie cza 
sie wpobliżu nowowybudowanego mostu 
strategicznego na Antokolu, gdzie podczas 
kąpieli utonął szeregowiec 1 p. p. leg. Anto- 
ni Pogorzelski, ur. w roku 1909. Pogorzelski 
uderzył się prawdopodobnie o jakiś twardy 
przedmiot i poszedł na dno. Mimo niezwłocz 

zarządzonych poszukiwar tok topielca 
nie wydobyto. Daisze poszukiwania trwają 

Pozatem w ciągu ubiegłego dnia zanoto- 
wano szereg da 1 wypadków topienia się 
Na szczęście wszystkich tonących_ uratowano 

    

    

  

    

    

      

CENY | 

3040 ej 

Dziś! Rewelacyjny program: 

  dnie świąteczne o godz. 330. 
  

NOWOOTWARTA 

ża jak również sadła i t. d. 

ж 

gastronomiczno-owocowe. Wydaje šniada-     
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KURJER WILENSKI 
Spółka x ogranicz. odpowiedz. 

ОНОААННА НИТАОМНЕАТОН Н 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL.3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych, samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenie, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

                

Imie: 

        , Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62.   
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Wilno w cyfrach *). 
Pochwała statystyki. — Światło, woda i inne топорс!е. — 

Handel i przemysł. — Przywóz i wywóz. 
Mamy pierwszorzędnych fachow- 

ców w praey publicznej i świetnie zor 
ganizowane placówki, które byłyby 
ozdobą społeczeństw najbardziej roz- 
wiiniętych. Centralne Biuro Statysty- 
czne m. Wilna, zorganizowane wzglę- 
dnie niedawno, zaskoczyło mile miło- 
śników statystyki Rocznikiem pierw- 
szym, za lata 1921—1928. Wzorowo 
przeprowadzony w Wilnie II Spis lu- 
dności zwrócił uwagę na organizacyj- 
ną wartość i sprężystość Biura. Obec- 
nie wydany Rocznik drugi, za rok 
1980 dowodzi, że istotnie wdrożone 
zostały normalne prace nad całoksz 
tałtem zjawisk życia społecznego mia- 
sta. 

Podpisując uwagi wstępne do Ro- 
cznika drugiego, mógł kierownik Biu- 
ra p. Teodor Nagurski bez przesady 
posiadać świadomość, że nietylko 
stworzył w Wilnie instytucję poważ- 
ną, lecz dał wzór wielu miastom w 
Polsce, ile można uczynić gruntowną 
pracą, znajomością rzeczy i umiłowa- 
niem przedmiotu — i samego miasta! 
— przy skromnych środkach i w cię- 
żkich warunkach. 

Księga wszystkich rzeczy Wilna, 

*) Magistrat Miasta Wiilna. Rocznik Sta- 
tystyczny Wilna 1930. W*lno 1932 str. XV 
1296. 

'„ Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka x ogr. odp, 

w której umiejący czytać w cyfrach, 
znajdzie nieprzebrany materjał do ro- 
zmyślań: jak żyjemy, co posiadamy. 
czy i jakie robimy postępy, czem grze 
zymy? Miłującemu Wilno obywate- 

  

lowi posłuży Rocznik jako informa- 
tor, dodajmy, że bardzo prawdomów- 
ny. Ludziom nauki da materjał do- 
brze plewiony, praktykom wskazówki 

  do polityki ekonomicznej i społecznej. 
Piśmiennym zaś i naprawdę zatros- 
kanym o dobro miasta jego ojcom, 
dużo do myślenia o tem, co i jak trze- 
ba czynić, a czego robić nie należy. 
Wreszcie politykom dość  cierpli- 
wym i gruntownym, by czytać cyfry, 
do niemało argumentów do walki o 
zdrowy samorząd miejski i z samorzą 
dem, © co ostatnie pan Nagurski zda- 
je się wogóle niedbać, zapatrzony w 
prawdę, i w oficynie gmachu magi- 
stratu kuje — niechcący — broń prze 
ciwko konsulom miasta. 

Wejdžmy w las pana Teodoro- 
wych 388 tablic, świadomi, że nie po 
cyfrach chodzimy, lecz oglądarny sy- 
gnały życia, ludzkich spraw i rzeczy. 

  

W roku 1925 świeciło Wilnu 655 
lamp żarowych, a w roku 1930 aż 
191] o ogólnej mocy w watach około 
225 tysięcy. Jest to z pewnością bar- 
dzo wielkim wynikiem działalności 

  

  

М ТРЕ К ® 

  

TADEUSZ GODZISZEWSKI 

„Alma Mat 

  

kierownik artys. 

    

» tonął wczoraj nieja- 

o obyto z wod 
ia, Dzięki zastosowa- 

nemu natychm tucznemu oddechowi u- 
dało się go przywrė do życia. Na miejsce 
wypadku wezwano narazie pogotowie ratun- 
kowe, lecz wobec doprowadzenia go włas- 
nemi siłami do życia wyjazd pogotowi 

byteczny i towanego doroż 

  

   

  

       
   prawie bez 07 

  

    

   

      

przė- 

       

      

    

   
      

nich upalnych dni brzegi 
rzestrzeni roją się od mnó- 

Okoliczność tę nieo- 
ć pod uwagę złodzieje, którzy 

pr. całe dni kr się wzdłuż brzegów wy- 
czekując cierpliwie odpowiedniego momentu 

da się coś ukraść. Kolejną ofiarą tych 
ei padł w dniu ki 

nik z Wilna, któ 
był na brzeg Wi 1 

wał się kąpielą w fa- 
ie złodzieje skradli 

całe ubi się z nowego kostju- 
mu, nowych pantofli i t. d. W. skradzionem 
ubraniu był również portfel z 4 
kodowany musiał udać się do m 
ką w pożyczonym płaszczu nał 
nagie ciało. Pozatem zanotowano jes 

   

   
    

  

    

    

    

   

  

   
       

cze pa 
rę podobnych wypadków, a wśród nich uda- 
ry słoneczne. 

L i S k e ЕЕСНСВА 

ie) 

Bronię sę przed kalectwem. 
Artykuł p. t. „Koniec złudzeń kamerdy- 

nera“, wydiukow. we wczorajszym nu- 
c „Wiłezych Zębów* d i niechlujnie 
onej przez Redakcję „Wilczych 

w korektor: 
am się do sprostowani: 
ń treści: 

ikumulując 

  

  

     

       

kapitał w 
   

   
   

    

gu potentatów". 
b) jest „Psyc 

       winno być: 
iego parweniu 

nieliczna młodzież 

ps 
iesz    

    

      hozą drobnom 

    

    

pomyłki jak zamiast 
vie“ zamiast „wśliznąć 
*, zamiast „obudzono* 
d 

    
zone t 

sią, że człowie 
go rodzona bab nie pozna 

rza się to samo tykulowi d 
karskiemu i jego autorowi. 

UIA 

se ° ° 
Europa pije coraz w'ecej. 
Od czasu wojny pijaństwo szerzy się 

coraz bardziej. 
Konsumcja alkoholu, piwa i wina wzrasta 

od czasu wojny w Europie w znacznym stop 
niu we ws: ch krajach, aczkolwiek w 
krajach produkujących wino producenci jego 
narzekają w obecnych czasach kryzysowych 
na brak zbytu. 

tatystyka, kl racowali lekarze ro- 
syjscy, dr. Hurwicz i lewskij, , wykazuje, 
iż konsumcja spirytualjów wszlkiego rodza- 
ju wynosi na głowę ludności od 1923 do r. 

20,51 Jitra we Francji 

  

  

: można tak r           
enni- 

H. D. 

  

     
  

    
      

   
   

  

    

   

Ss 

arji, 8,25 litra w Belgji, 
4,45 litra w Czechosłowac 

ra w Niemczech i w Bulgarji, 2,56 li 
Danji, Szwecji, Norwegji, Holandji, 0,41 litra 
w Rosji (bez Ukrainy) i w Kanadzie. 

Ogromny skok. jeżeli chodzi o cyfry sto 
sunkowe, w je w konsumeji alkoholu 
Ukraina sowi 1. poczynając od r. 1923, 
kiedy to wprowadzono na nowo monopol 
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państwowy. W; r. 1923 koissumcja alkoholu 
wynosi na Ukrainie 652,000 litrów. 
r. 1928 podskoczyła już do cyfry 98,4 :nilį. 
litrów, natomiast konsumcja piwa wzrosła w 
tym samym: czasie z 9,6 miljona litrów do 
77,9 miljona litrów. W pozostałej Rosji wzro 
sła konsumcja spirytualjów z cyfry 6,4 mili, 
litrów w r. 1924 do 329,6 miljona litrów w 
331 Jeśli chodzi o Ukrainę, konsumcja 

w wynosi rocznie 6,55 litra na gło 
li przewyższa pod tym lędem kon 
alkoholu w Austr w Angl 

i zajmuje kolejne miejsce po Beł 
Or. 

  

  

    

     

     
         
      

Liczba morderstw 
w New-Yorku wzrasta. 

Statystyka 
1931 po 
wów: 

    

    

    

iš w mi 
orderstw 

Ina wykazała, 
ew Vorku 489 r     

   

      

    

9 morderstw. 
dowych. wię 

z młodych ludzi płc 
16 do 21 lat. 

    

     
   

stępeów składa się 
ga w wieku od 

ad 

    skanie przez świat przestep 
nowoczesnych środków ko- 

jak np, auto i aeroplan, oraz in- 
„jak np. radjo, telegraf, telefon. 

Światło zakonserwowane 
w Słoju. 

Inżynier - elektrotechnik amerykańsk:, 
Donovan, wynalazł sposób przecho 

nia światła w butelce, tak, jakby to 
konserwy. Włynalazek polega na tem. iż 

1 karbonu zawarly! w przezroczystem 
szklanem wydaje po przepuszczeniu 

a elektrycznego stałe, równe 
iałe, które odznacza się jeszcze i tą 
„iż w skład jego wchodzą promie- 
fioletowe. Żaden rodzaj śwfatia 

tych promieni, jest 
jakgdyby namiastka promieni sł 

  

     

    

   

  

   

  

   

     własności 
nie ul 
sztucz 

to a 
necznych 
nalazek | mi się do 
dotychczasowych żarówek i neonów śv 
o wiele tańszem i równie silnem. 

TOREBCE RZS WIERNEGO ЛОЕТСЕ 

Popierajele Przemysł Krajowy 
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Ора kika Wika: Fee Lašas korzeowzwnwwa owoc | DOROSŁYCH | "miej cowość zdrowa, 

Leczy: Choroby przemiany materii, krzywicę, 
skazę limfatyczną, zołzy, niedokrewność, począt- 
ki zwapnienia żył, artretyzm. 

Ceny bardzo umiarkowane. Wszelk ich infor- 
macyj udziela KOMISJA ZDROJOWA w RABCE 

    

   
   

   
    

  

NISZCZY 
DOSZCZĘTNIE 
KAR ALUCHY 
PLUSKWY 

BEMA „HŁY LT.P s 
o 

eRTIN 
A PROMA/ w BLAMANYK ROZDYLACZY 

| 

    

najskuteczniejszą pomocą jest tym, 

którzą ogłaszają się wyłącznie 

w najpoczytniejszem pismie 
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Olaa AAA AA AAA AAA AA AGA ŁAAAAŁAAA. 

CZEPKI KĄPIELOWE. 
w największym wyborze 

po najniższych cenach poleca 

SKŁAD APTECZNY 

Najnowsze i najmodniejsze wzory. 

  

KAŻDE OGŁOSZENIE 

„KURJER WILEŃSKI" 
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š (dawn. „I. B. SEGALL*) “ 

ss MICKIEWICZA 5, tel. 8-73 
‹ 

Do wladomošci pp. Zastawcėw Lombardu Bis- 
kupia 4. Z powodu likwidacji Lombardu przy ulicy 
Biskupiej 4, wierzyciele tegoż proszą Sz. Klientelę, 
dla obustronnych korzyści, o najrychlejszy wykup za- 

stawionych rzeczy.   

Jagiellońska 9, m. 13 

Do wynajęcia 

pokój 
w najlepszym punkcie 

miasta—Zamkowa 3—2a. 
Dowiedzieć się w godzi- 

nach urzędowych. 

    

Do wynajęcia 
Sklep nadający się na 
fryzjernię, pralnię, farbiar- 
nię lub inne oraz lokal 
na biuro, bank, ognisko, 
klub lub inne przy ulicy 

Wileńskiej 20 

  

Do wynajęcia 
mieszkanie 5 - pokojowe 
na l-m piętrze z balkonem 
róg Mickiewicza i Tatar- 
skiej. Dowiedzieć się — 
Cuk. Sztralla u Nosowicza 

  

Do wynajęcia 

2 mieszkania 
7-miopokojowe 

ze wszystkiemi wygodami 

Mickiewicza 28 
Dowiedzieć się tamże, 

m 6, tel. 3.85 

Hlody inteligentny 
człowiek poszukuje po- 
sady rolnej w majątku, 
pisarza  prowiantowego 
lub praktykanta rolnego, 
również może prowadzić 
książki, posiada świadec- 
twa ze szkół i praktyk 

odbytych. 
Nieświeska 22/16. m. 7 

    

DYPLOMOWANY 

Inż GARBARZ 
poszukuje posady 

ewentualnie wspólnika 
z niewielkim kapitałem 
Oferty składać do Adm. 
„Kurjera Wileńskiego”   

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wane 
ryczne i moczopłolowa 

Wileńska 3 tel. 567 
od godz. 8—1 1 4—3, 

l. Blamówicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—7, 

niedziela 9—]1. 
W.Z.P. 29. 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopiciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

Przyjmuje od 9—| i 4—6 
ZWB 

  

    

Lekarz-Dentysta 

L. ASS 
Wielka 32, m. 6 

przyjmuje od 10—i i 3—6 
  
  

Akuszerka 

Mfa Aer: 
przyjmuje od 9 do 7 wiee: 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8521 

  

Do egzaminów 
wstępnych, 

które odbędą się we 
wrześniu w Państwowej 

Szkole Technicznej 
przygotowuje zespół na- 
uczycieli specjalistów. 

Ceny przystępne. 
Zgłoszenia u p. A. Szu- 
lakiewicza, Stara 24, m.2 

JADŁODAJNIA 
NADWIŚLAŃSKA 

wydaje obiady 

  

od 55 gr. na maśle. 
Ludwisarska 4 

(obok sali Krejngla)   

Student U.5.B, 
poszukuje korepetyc. 
Specjalność niemiecki. 

Przygatawia również do 
Szkoły Technicznej. 

Wiadomość: Dominikaś-. 
ska 17, m. 5. 

Uczenica 8kl. 
państwowego gimnazjum 

poszukuje kondycji 
lub lekcyj. Włada języ- 
kiem francuskim. Oferty 
składać: Apteczny Skład 
Frydmana, Bazyljańska 13 

Grupa studentów 
przygotowuje do egzami- 
nów ze wszystkich przed- 
miotów w zakresie gim- 
nazjalnym i szkoły tech- 
nicznej oraz do wstępnych 
egzaminów konkursowych 

na politechnikę 
Mickiewicza 19—3], 

Młoda panna 
o m:łej powierzchowności 
sumienna i b. pracowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm .Kurjera Wil.” 

pod „Młoda panna” 
—— 

Zakład Fryzjerski 
męski i damski „MAX 

Kalwaryjska 11, 
poleca pierwszorzędną ro- 
botę po cenach zniżonych 

Proszę się przekonać. 

        

  

  

Salon Damsko - Męski 
Pol i Klemens 

ul. Wileńska 14. 
Poleca prace w dziedzinie. 
fryzjerskiej, jak farbowa- 
nie włosów, perukarstwo 
i elektryczną ondulację.. 
Dla urzędniczek 40% zn. 

  

Zakład Fryzjerski 
nSTANISŁĄW" 

ul. Raduńska .22 
Salon męski i damski. 

Farbowanie włosów. 
(i ISM DES ISA RE RIAA 

elektrowni miejskiej. Lecz w oślepia- 
jącem świetle tej iluminacji nie moż- 
na nie dojrzeć, że zysk miasta jest 
niepomiernie duży i wzrasta, skoro w 
roku 1929/30 wynosił zgórą 1300 ty- 
sięcy złotych, a w roku 1930/31 prze- 
kroczył 1360 tysięcy. 

Zyskownem przedsiębiorstwem są 
również wodociągi i kanalizacja. W 
roku 1928/29 zysk stąd przekroczył 
pół miljona złotych, w roku 1929/30 
wynosił wprawdzie o bezmała 60 ty- 
sięcy mniej, lecz w roku 1930/31 
wzrósł do niespełna 600 tysięcy. Na- 
turalnie, że odbywa się to kosztem 
konsumentów prądu i wody. którzy są 
bezsilni wobec miasta — dostawcy: 
rozporządzającego faktycznym mono 
polem. 

Prawda, że dochody stąd płynące 
mają wielkie znaczenie dla budżetu 
miasta, ale stan obecny t. j. pobiera- 
nie nadmiernie wysokich opłat za 
prąd i wodę, odbiera elektrowni i za- 
kładom wodociągowym charakter in- 
stytucji użyteczności publicznej. Nie- 
dawno temu p. Roman Węckowicz 
słusznie atakował monopolową gospo 
darkę samorządu wileńskiego, dając 
zresztą wyraz nastrojom, które soli- 
darnie żywi obywatelstwo wileńskie. 

Soczystą treść zawiera tablica, po- 
dająca budżet rzeźni i stacji kontroli 
mięsa. Szczególnie interesująca jest 
ta druga, która za same oględziny we- 
terynaryjne zebrała: w roku 1928/29 
zgórą 270 tysięcy złotych, w roku 
1929/80 zgórą 280 tysięcy, w roku 
1930/81 blisko 290 tysięcy. Poprostu 

Drukarnia „Znicz”,    

frapująca jest pozycja zgórą 320 ty- 
sięcy złotych, jako dochód z kiszkarni 
i z opłat za postój bydła w roku 1930- 
31, gdy o rok wcześniej dochód ten 
wyniósł 53 tysiące; tem bardziej fra- 
pująca, że osobno w tym roku wpły- 
nęło za ubój ponad 135 tysięcy zło- 
tych i za oględziny weterynaryjne 
blisko 290 tysięcy, jak wspomnieliś- 
my wyżej. 

Miasto niebacznie majoryzuje w 
tem interesy swych mieszkańców, 
którzy płacili w ten sposób jeszcze je- 
den dotklwy podatek, t. j. od spożycia 
mięsa. Jest to nietylko rzecz kłócąca 
się z prawem, ale i nienormalna, al- 
bowiem stacja kontroli mięsa powoła 
na jest do walki o zdrowie społeczne, 
nie zaś do eksploatacji obywatelstwa 
jako jedno z rentownych przedsię- 
biorstw, zdobywających dochody ta- 
nim kosztem. Jeszcze jedną ujemną 
stroną takiej gospodarki jest jej za- 
bójczy wpływ na interesy producen- 
tów bydła t. j. wsi. 

* * * 

Statystyka przedsiębiorstw wedle 
wykupionych patentów dostarcza nam 
niektórych ciekawych cyfr o życiu 
przemysłowo-handlowem miasta. 

Wśród przedsiębiorstw handlow. 
przoduje branża artykułów spożyw- 
czych (zgórą 2400), przedsiębiorstwa 
gastronomiczno-hotelarskie (528), ga- 
lanterja (304), włókiennicze (233), o- 
dzież i konfekcja (221). Wśród przed 
siębiorstw przemysłowych (bez rze- 
miosła) było 41 drukarń, 37 pralni, 26 
wytwórni wód gazowych i owoco- 

wych, tyleż przedsiębiorstw ogrodni- 
czych i warzywniczych, 25 młynów, 
21 pracowni trykotaży (jedna poń- 
czoch). Powyżej 20 robotników, za- 
trudniało 47 zakładów. Ogólna liczba 
przedsiębiorstw handlowych,. które 
wykupiły patenty, wynosiła 5357, 
przemysłowych 396. 

Największa ilość przedsiębiorstw 
handlowych skupia się w kategorji III 
i IV. Przedsiębiorstw kategorji II jest 
zgórą 700. Natomiast przedsiębiorst- 
wa przemysłowe w przeważnej mie- 
rze należą do kategorji VIII (218), gdy 
kategorje III do VII liczyły łącznie 
160 przedsiębiorstw. (Przedsiębiorstw 
przemysłowych I i II kategorji wogó- 
le brak). 

Warto wszelako podnieść, że po- 
równanie roku 1930 z 1928 nie wyka- 
zuje zmniejszenią się liczby przedsię- 

biorstw, lecz przeciwnie ich wzrost i 
to zarówno globalnie jak i w obrębie 
poszczególnych kategoryj. Gospodar- 
cze przesilenie nie znajduje w tych li- 
czbach widocznego wyrazu. 

* *    

Wyraźniej mówią o niem cyfry o 
wywozie i przywozie towarów. Wzrost 
wywozu pomiędzy rokiem 1928 a 
1929 osiągnęły płody rolne'i ogrodni- 
cze, produkty hodowli, łowiectwa i 
rybołówstwa, przemysłu chemicznego 
i metalurgicznego. Natomiast wywóz 
wyrobów przemysłu rolnego, produk- 
cji garbarskiej i kuśnierskiej, surow- 
ców włókienniczych i wyrobów prze- 
mysłu włókienniczego, produktów 

przemysłu górniczego, mechaniczne- 
go i metalowego, uległ zmniejszeniu. 

Dotkliwy spadek wywozu nastąpił 
w produktach rzeźniczych i masars- 
kich (o 174 tonn), papieru i wyrobów 
papierniczych (o 2728 tonn), mater- 
jałów i wyrobów leśnych (o 10356 t.), 
produktów przemysłu szklarskiego, 
ceramicznego, cementowego i betono- 
wego (o 7016 tonn). Wywóz lnu i ko- 
nopi surowych spadł z 147 tonn w r. 
1928 na 101 tonn, w roku 1929. Ucier: 
piał więc wywóz surowców miejsco- 
wych i produktów tutejszego przemy 
słu, którego Wilno jest w znacznym 
stopniu stacją rozdzielczą, jak jest nią 
również, jeżeli idzie o produkty, przy 
bywające z innych części Polski. 

Spadek ogólny wywozu w ciągu: 
wspomnianych dwu lat wyniósł 20 ty- 
sięcy tonn. Jak dalece stanowimy po- 
zycję bierną w stosunku do innych 
ziem polskich, dowodzi chociażby po- 
równanie przywozu do Wilna i wywo 
zu z Wilna artykułów spożywczych 
za listami przewozowemi pośpieszne- 
mi i towarowemi w roku 1930, w któ 
rym nadwyżka przywozu wyniosła 
blisko 57 miljonów kg., nadwyżka 
wywozu niespełna 2 miljony kg. 

Ale to jest kwestja „niedoroz- 

woju ziem naszych, nie zaś kryzysu. 
gospodarczego. 

Dr. Adolt Hirschherg. 

  

(Dok. nast.) 

wrosfirra 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiezkie.


