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Kłajpeda na tle litewskiej 
racji stanu. 

III. 

Czy ofiara z Kłajpedy jest 
konieczna? *). 

Więc może Kłajpeda świadomie 
została przyniesiona w ofierze .„rzeczy 
najważniejszej”, złożona na ołtarzu 
najwyższych ukochań, na ołtarzu wal 
ki o byt. honor i przyszłość narodu? 

Są bowiem sprawy, dla osiągnię- 
cia których żadne ofiary nie mogą 

być zbyt wielkie. 
A tu przecież ma chodzić o Wilno, 

jak głosi się oficjalnie, — o Jeruzalem 

narodu, 
Jakiekolwiek może być ustosunko 

wanie się strony polskiej do tego pro- 
blemu—chcę uszanować tu punkt wi- 
dzenia litewski i z tego wyłącznie pun 

ktu widzenia tę rzecz potraktować. 

      

Otóż nawet gdyby tu rzecz szła o 
Wilro, to przecież walka o Wilno 
nie wymagała koniecznie rezygnacji 
z rozwoju jedynego swego por- 
tu i zespolenia wybrzeża morskiego 
z resztą kraju. Przecież przeniesienie 
chociażby tymczasowej stolicy do 
Kłajpedy dla szybszego zasymiłowa- 
nia tego .obszaru z resztą kraju r 
wymagało wyrzeczenia się Wilna, ja- 
ko symbolu dążeń narodu, a budowa 
linij kolejowych wiążących Małą Lit- 
wę z Wielką w niczemby nie prze- 
szkadzała polityce niszczenia wszel- 
kich dróg łączących niegdyś kraj z 
Wilnem, o ile miano uznać ien spo- 
sób za jedyny do wejścia w posiadanie 
tego miasta. 

Politykę blokady Wilna można by- 
ło uprawiać i z Kłajpedy, jakkolwiek 
stamtąd prędzejby spostrzeżono jej 
samobójczy charakter. 

— Zresztą: "czy polityka zamknięcia 
granicy polskiej i izolowanie się od 
Wilna były jedyną formą walki o 
Wilno? 

Przecież Niemcy, głosząc politykę 
rewanżu i odzyskania Śląska i Pomo- 
rza polskiego, nietylko nie izolują się 
od tych ziem, ale naodwrót starają się 
utrzymać z niemi łączność jak najści- 
ślejszą protestują przeciwko pozorom 
nawet ograniczenia tej łączności, a 
za pomocą specjalnych ulg kolejo- 
wych probują skierować ruch tow 
rów z tych ziem na Szczecin. odbiera- 
jąc w _ten sposób tranzyt Gdyni. 

Ale przypuśćmy, że polityka ta, 
polityka izolacji. była nietylko naj- 
efektowniejszą, ale i najskuteczniej 
szą. 

      

    

Skutki izolacji Wilna. 

Rozpatrzmy jej skutki. Próba 
- zaktualizowania sprawy Wilna na te- 
renie międzynarodowym przez głosze 
nie stanu wojny z Polską zawiodła. 
Litwa była zmuszona oficjalne ten 
stan wojny odwołać w Genewie. 

Wprawdzie trybunał w Hadze u- 
znał prawo Litwy bronienia należnych 
w jej własnem rozumieniu praw przez 
zerwanie stosunków i zamknięcie gra- 
nicy. ale to przecież ani praktycznie, 
ani teoretycznie Wilna do Litwy nie 
zbliżyło. 

Wysuwanie deklaratywne przy 
każdej sposobności sprawy wileń- 
skiej bez jakichkolwiek widoków po- 
wodzenia zbanalizowało tę sprawę w 
oczach Europy. Sprawa ta zaczęła już 
polityków nudzić, straciła na powadze 
i popularności. 

Jeśli chodzi o samo Wilno, to z po- 
czątku przepołowienie kraju i odcię- 
cie od terenów, z któremi było tak ści 
śle związane zostało silnie odczute 
przez całe społeczeństwo wileńskie, 
i przez sfery kupiecko-handlowe i 
przemysłowe, częściowo przez rolni- 
cze, przez sfery inteligenckie, szczegól 
niej związane stosunkami rodzinnemi 
i iowemi z Kownem. 

  

Przedłużanie się jednak tego sta- 
nu powoli z nim ludność oswajało. 
Życie nie zna przerwy lub spoczynku. 
Zahamowane w jednem miejscu, szu- 
kało sobie innych dróg wyjścia. Omi- 
jając Ścianę litewską, produkty zbytu 
takie, jak las, szły teraz nie na Kłaj- 
pedę. a na Gdańsk i Królewiec, tran- 
zytem swym wzbogacając te porty. In- 
ne szły na Gdynię i Rygę. Ani o je- 
den pień drzewa z puszczy Białowie- 
skiej nie sprzedano mniej z powodu 
zamknięcia granicy. Towar do Wilna 
przychodził teraz nie z północy, a Z 
zachodu. Życie torowało sobie nowe 
drogi. wdrażało w nie ludzi. Im bar- 

  

    

*) patrz Nr. Nr. 149 i 150 „Kurj. Wil.* 

dziej odseparowane od Kowna. tem 
silniej zespalało się Wilno gospodar- 
czo z resztą Polski, zespalało się z nią 
duchowo i psychicznie pomimo pew- 
nych odrębności kulturalnych i dziel- 

nicowych. 

Odcięta murem chińskim Republi- 
ka Litewska stawała się dla mieszkań- 
ców wspólnych ziem niegdyś — mi- 
tem, czemś obcem i zbędnem, czemś 
z czem życie nie rachuje się wcale i 
bez czego doskonale może się obejść. 

Lecz jeśli Wilno powoli odzwycza- 
jało się od związku z Kownem, to dla 
reszty Polski, która wogóle mało or- 
jentuje się w stosunkach litewskich, 
cała ta „„wojna polsko-litewska“ mia- 
ła raczej posmak pewnej sensacji po- 
litycznej, a później przestała intere- 
sować zupełnie. Obejmowała przecież 
odeinek jednego z 16-tu województw i 
to gdzieś na uboczu poza szlakami 
głównych zainteresowań politycznych 
i gospodarczych państwa. 

A ludność litewska w Wilenszezyz- 
nie, czy jak chcą Litwini w ..okupo- 
wanej“ Litwie? 

Odcięta od głównej masy plemien- 
nej, od oddziaływania bezpośredniego 
życia narodowego w centrum włas- 
nem od życia jego kulturalnego i go- 
spodarczego, od wymiany bezpośred- 
niej dóbr duchowych i fizycznych, 
musiała jałowieć kulturalnie i ducho- 
wo, tracić odporność, a częściowo ule 
gać asymilacji. Życie litewskie nasta- 
wione jedynie na ton negacji otaczają 
cej rzeczywistości musiało wytworzyć 
coś w rodzaju swoistego ghetta, poz- 
bawionego wszelkiego wpływu na bieg 
życia miejscowego. 

Polityka dążąca do opanowania 
Wilna przez izolację tego miasta od 
wpływów litewskich, prowadząca do 
osłabienia efektywnych sił litewskich 
w łem Wilnie, jest polityką bardzo 
swoistą, a wę politycznej historji współ 
czesnej największym paradoksem. 

Doprowadziła też ona do porwania 
w życiu więzów, które dawniej między 
Kowrem, a Wilnem istniały, oddaliła 
Wilno i gospodarczo i psychicznie od 
związku z resztą kraju, przyczyniła 
się do osłabienia elementu litewskie- 
go na terenie, o który chodzi. 

   
   

  

   

„Zyski* więc polityki wileńskiej 
jeśli ją rozpatrywać pod kątem głoszo- 
nych haseł walki o Wilno, a nie dom- 
niemanych być może innych ukrytych 
celów odgrodzenia się naprz. na czas 
wewnętrznej konsolidacji narodowej 

i państwowej od wpływów polskich, 
nie usprawiedliwiają bynajmniej strat 
które wskutek tego poniosła Litwa 
zarówno w Kłajpedzie, jak i wogóle 
w dziedzinie gospodarczej. 

Czyż nie inaczej wyglądałaby po- 
zycja litewska w Wilnie, gdyby choć 
część owych miljonów (pół miljarda 
litów), które straciła Litwa na tranzy- 
cie wskutek blokady, przeznaczona zo 
stała na wzmocnienie elementu litew- 
skiego w Wileńszczyźnie? 

    

Ofiara z Kłajpedy z jej rozwoju i 
rozkwitu, nawet gdyby była świado- 
mą, byla jednocześnie zupełnie bezce- 
lową. 

  

Marjan Świechowski. 

KERS TAN TAI 

Z Rosji Sowieckiej. 
Rozporządzenie w sprawie żniw. 
MOSKWA, 6. VII. (Pat). Ukazało się roz- 

porządzenie rady komisarzy ludowych i cen- 
tralnego komitetu, zalecające jak najszybsze 
ukończenie żniw i zwraczjące szczególną u- 

e zboża na polach, 
unikanie rozsypywania i rozkradania ziarna, 
dokładne młócenie oraz nakazujące jedna- 
kowy stosunek zarówno do zbioru zboża, jak 
warzyw, konopi, buraków cukrowych i t. d. 

sensacyjnym punktem dekre- 
jowanie kolektywów za spraw- 
drodze pozestawienia kolekty- 
j ilości zbóż dla własnych po- 

e rozporządzenie świadczy, że 
apatja na wsi sowieckiej i zaniepokojenie © 
tegoroczny urodzaj w sowieckich kołach rzą 
dzących są bardzo poważne. Istotnie wiado- 
mości. napływające z różnych stron. nie wró 
żą pomyślnego przebiegu żniw. Naprzykład 
ckręg 6deski przyznał, że w rzeczywistości 
obhsiano o 35 tysięcy ha mniej, aniżeli po- 
dano w raporcie. 

    

   

          

   

  

   

   

  

Nowy sensacyjny proces. 
MOSKWA, 6. VII. (Pat). GPU aresztowało 

w Moskwie i oddało pod sąd 19 kierowni- 
ków piekarń i składnie chleba, oskarżonych 
0 spekulacyjne sprzedaże, które trwały w 8 
składnieach w ciągu 7 miesięcy, w ilościach 
przewyższających tonnę chleha dziennie. 

Proces o kontrrewolucyjną gospodarkę 
rozpocznie się w najbliższych dniach. 

Turcja przyjęta do Ligi Narodów. 
Wniosek o przyjęcie uchwalono jednomyślnie przy gorącem poparciu Polski. — 

przyjęcie nastąpi już w dniu 18 iipca. Uroczyste 

GENEWA. 6.VII. (Pat.) Nadzwy- 
czajne Zgromadzenie Ligi. Narodów 
zajmowało się w dniu 6 b, m. sprawą 
przyjęcia Turcji do Ligi Narodów. 
Nad wnioskiem 27 państw, wśród któ 
rych znajduje się również Polska, za- 
praszających Turėję, wyłoniła się dy- 
skusja, w której zabierali głos przed- 
stawiciele różnych państw, popierają- 
cy wniosek zaproszenia Turcji i wy- 
rażający sympatję pod adresem re- 
pabliki tureckiej. 

  

Nieobeenego z powodu prae kon- 
ferencji lozańskiej ministra Zaleskie- 
go zastępował charge d'affaires przy 
Lidze Narodów radea Gwiazdowski, 
który złożył imieniem Polski oświad- 
czenie, przypominające, iż naród pol- 
ski żywi niezapomnianą wdzięczność 
dlaTurcji za to, że była ona jedynym 
krajem, który nie uznał nigdy podzia- 
łu Polski. Radea Gwiazdowski wyra- 
ził przekonanie, że Turcja będzie 
współpracować z Ligą, kierując się 

temi zasadami sprawiedliwości i So- 
lidarności, jakie ożywiały naród tu- 
recki w stosunku do Polski w trady- 
cyjnych chwilach naszych dziejów. 
Rząd polski powita zatem z radością 
wejście Turcji do Ligi Narodów. 

Wniosek o przyjęcie Turcji zosta- 
je jednomyślnie uchwalony. Przyjęcie 
Turcji do Ligi nastąpi na Zgromadze- 
niu Ligi w dniu 18 lipca. 

  

KONFERENCJA W LOZANNIE. 
Kwestja gentleman agreement. 

LOZANNA. 6.VII. (Pat.) Pomiędzy 
delegacjami francuską i angielską 
rozważano wczoraj w dalszym ciągu 
kwestję gentleman agreement w spra- 

związania układu w sprawie od- 
   

szkodowań z załatwieniem sprawy 
długów wojennych dobec Stanów 
Zjednoczonych. 

Potwierdza się, że obok układu z 
Niemeami zawarty będzie między wie 
rzycielami Niemiec gentleman agree- 
ment, w/g którego układ lozański nie 
będzie odesłany do ratyfikacji parła- 

mentom, zanim nie dojdzie do załat- 
wienia sprawy długów wojennych. 

. Pozatem wierzyciele wystosują d. 
Niemiec pismo jednostronne, oznaj- 
miające, że układ lozański wejdzie w 
życie dopiero po ratyfikowaniu go 
przez parlamenty tych krajów. Odpo- 
wiedni tekst został wczoraj zredago- 
wany przez zainteresowane delegacje. 

W kołach konferencji podkreślają, 
że delegacja niemiecka w dniu wezo- 
rajszym po raz czwarty zmieniła swe 
stanowisko. 

Nieograniczone pełnomocnictwa dla Papena. 
BERLIN, 6.VII. (Pat.) Narady ło- 

zańskie były przedmiotem rozważań 
gabinetu niemieckiego, który obrado- 
wał w dniu wczorajszym. Gabinet u- 

dzielił von Papenowi nieograniczo- 
nych pełnomocnictw dla dalszych ro- 
kowań reparacyjnych. 

Zgon Józefa Weyssenhoffa. 
WARSZAWA. 6.VII. (Pat.) Dziś o 

sarz Józef Weyssenhoff. 
godzinie 21-ej zmarł znakomity pi- 

Tragiczny wypadek w Warszawie. 
Mieszkanka Grodna p. Złotnicka wraz z dwojgiem dzieci 

rzuciła się na bruk z piątego piętra. 
WARSZAWA. 6.VII. (Pat.) 6 b. m. 

o godz. 14-ej wydarzył się w Warsza- 
wie tragiczny wypadek. A mianowicie 
niieszkanka Grodna pani Marja Złot- 
nieka, lat 37, która wezoraj przybyła 
de Warszawy, weszła na piąte piętro 

klatki schodowej w podwórzu przy 
ul. Marszałkowskiej 137, skąd  ze- 
pchnęła przez okno klatki schodowej 

swego 7-letniego syna Włodzimierza, 
następnie zaś wraz z 12-letnią eó- 
reczką swą Marją Zofją wyskoczyła 
z tegoż okna, Matka wraz z 2 dzieci 
poniosła śmierć na miejscu. Powodu 
desperackiego czynu Marji Złotnickiej 
jeszcze nie w iono. Śledztwo w 
toku. 

  

  

Zebranie prezydjum konferencji 
rozbrojeniowej. 

GENEWA. 6.VII. (Pat.) Wczoraj 
zebrało się po dłuższej przerwie pre- 
zydjum konferencji rozbrojeniowej. 

Pierwszym punktem porządku 
dziennego był list delegata australij- 
skiego Lathama w sprawie zasady ob- 
liczania ograniczeń zbrojeń oraz list 
ministra włoskiego, popierający pro- 
pozycje delegata australijskiego. Listy 
te prezydjum postanowiło odesłać do 

Rekord przelotu 

Komisji Głównej. а. 
Dalej prezydjum postanowilo, že 

Komisja Główna zbierze się we czwar 
tek. Na posiedzeniu tem delegaci 
państw, którzy dotąd nie mieli okazji 
wypowiedzenia się eo do propozycji 
Hoovera, sformułują swój pogląd na 
te propozycje, jednak tylko w formie 
ogólnikowej, bez wchodzenia w szcze 

góły. 

nad Atlantykiem 
pobity. 

LONDYN, 6. VII. (Pat). Lotnicy Mattern 

i Gryffin, opušeiwszy wezoraj wieczorem 

Nowa Ziemię, przelecieli nad wybrzeżem ir- 

landzkiem, przebywająe Atlantyk w prze- 

ciągu 11 i pół godzin. Lotnicy Mattern i Gry 

fin pobili o 2 godziny rekord przelotu nad 

Atlantykiem, ustalony przez miss Earhart w 

maju r. b. 

Umacnianie „trójkąta hailsberskiego“ 
w pałnym toku. 

KRÓLEWIEC, 6. VIL (Pat. Prace nad 
rozbudowa fortyfikacyj w t. zw. trójkącie 
heilskerskim są w pełnym toku. Urzędy po- 
średnietwa pracy w większych miastach 
wschodnie-pruskich przeznaczają do tych 
rchbót specjalnie zaufanych ludzi, w dużej 
części młodzież akademicką. Gstatnio wyru- 

szyły z Królewca i Elbiaga transporty rebo- 
tników, liczące po 350 osób. Oseby pracują- 
ee przy fortyfikacjach, obowiązane są do ta- 
jemniey. Do robót szczególnie ważnych uż, 
wa się studentów i członków organizacyj 

wojskowych. 

  

Krwawe starcia w Niemczech nie ustają. 
BERLIN, 6. VII. (Pat). Krwawe starcia 

na tle pelitycznem w różnych miejscowoś- 
ciach Niemiec nie ustają. W; czasie pochodu 
narodowych socjalistów w Ludwigshafen wy 
wiązała się bójka. Interwenjowała polieja, 
która rozproszyła walczących przy pomocy 
pałek gumowych. 9 osób aresztowano. Część 
aresztowanych odwieziono do szpitala. W! 
Essen zmarła ofiara bójki niedzielnej. Tem- 
samem liczba zabitych w sobotę i niedzielę 
podniosła się do 6 osób. Do incydentów do- 
szło również w Dussełdorfie i Duisburgu, 

gdzie aresztowano kilkadziesiąt osób. Kilku 
uczestników wałk odniosło rany postrzało- 

we. 
ŁIPSK. 6. VII. (Pat). Noe ubiegła prze- 

szła znowu pod znakiem krwawych awantur 
politycznych, Do starć doszło również w La- 
inz, gdzie komuniści sprowokowałi zajście 
podczas pogrzebu przewodniczącego narodo- 
wych socjalistów. Wywiązała się ostra wal- 
ka podczas której 5 hitleroweów zostało cię 
żko rannych. 

  

Zostało otwarte Krawieckie Pogotowie „„WILNIANKA“—Portowa 10, tel. 19-12 

PRZYJMUJE reperacje, odświeżanie, czyszczenie, prasowanie, pranie chemiczne 

wszelkiej garderoby. Na miejscu poczekalnia. Na telefoniczne wezwania wysy- 
łamy gońca, który zabiera i odwozi garderobę. 

Rokowania posuwają się 
naprzód. 

LOZANNA. 6.VII. (Pat.) W ciągu 
dzisiejszego przedpołudnia Mac Do- 
nald odbył naradę z Herritem oraz 
von Papenem. 

Po południu odbyło się zebranie 
5 delegatów wierzycielskich, poczem 
Mac Donald konferował znów z Her- 
riotem i von Papenem, tym razem 
jednocześnie. 

O godzinie 6 min. 30 zebrał się 
pełny komitet reparacyjny z udziałem 
delegatów niemieckich. Panuje prze- 
konanie, iż rokowania posuwają się 
naprzód. 

tz 

Nierówna miara. 
LONDYN. 6.VII. (Pat.) 'W kołach dyplo- 

matycznych Londynu przykre zdziwienie wy- 
wołał fakt, że Wielka Brytanja zażądała 
1 lipca r. b. od Estonji spłaty przypadającego 
tego dnia długu. Suma ta, która stanowiła 
spłatę: długu reljefowego Estonji i: wynosiła 
na 1 lipca 15 tysięcy funtów, objęta była 
wygasłem 1 lipca moratorjum Hoovera. Wo- 
bec jednak rokowań łozańskich Estonja spo- 
dziewała się, że Wielka Brytanja nie będzie 
nalegała na uiszczenie tej raty. Tymczasem 
wbrew oczekiwaniom, opartym na ustepli- 
wości, okazywanej przez Mac Donalda w Lo- 
zannie Niemcom, Wielka Brytanja zażądała 
od Estonji spłaty długu w wysokości 15 tys. 
funtów, któr: stonja wskutek tego zmuszo- 

i W kołach dyplomatycznych 
fakt ten om any jest jako dowód nierów- 
nej miary, stosowanej przez Wielką Brytanję 

wobec swych dłużników. 

REEENOPYNE ZES ZPP ZCP PEER KE 

Popierajeie Przemysł Krałowy 
SESERUTITEOKKS TPS 

MIADOMOŚCI z KOWNA 
JAK POWSTAJĄ SENSACJE? 

Jeden z dzienników litewskich przed kil- 
ku dniami podał wiadomość, niepozbawioną 
sensacyjnego odcienia. Podajemy ją poniżej 
w skrócie: 

Wi Hadze przy omawianiu Kłajpedzkiej 
sprawy sędzią od imienia Polski był baron 
Rostworowski,:który razem z prof. Romerem 
głosował na ko ć Litwy. Jak nas infor 
mują, brat polskiego sędziego mieszka w 
Polsce, gdzie zajmuje odpowiedzialne stano- 
wisko. Niedawno przyjechał on do Litwy w 
sprawach prywatnych i zatrzymał się u Ra- 
kiskiego dziedzica, (hr.). Jana Przeździec- 
kiego. 

Cała ta nieco tajemnicza wzmianka o po- 
bycie wpływowej osobistości z Polski nabie- 

ra jednak całkiem innego zabarwienia, gdy 
sie zna całą prawdę. Otóż faktycznie w koń- 

cu czerwca bawił w Rakiszkach Ojciec Rost- 
worowski, jezuita i wybitny kaznodzieja. Do 

specjalności jego należy dawanie publicz- 

nych rekolekcyj. W: tym celu bywał nieraz 

nawet już wzywany do Łotwy. Trzydniowe 
rekolekcje odbyły się teraz pod jego kie- 
runkiem w .-Rakiszkach, o czem zresztą wła- 

dze zawczasu były powiadomione. Poza 

charakterem czysto religijnym pobyt O. Ro- 

stworowskiego nie miał żadnego innego zna- 

czenia. 

SOWIETY INTERESUJĄ SIĘ KŁAJPEDĄ. 

Jak podaje Elta, poseł sowiecki Karski 
w drodze powrotnej z Libawy. gdzie jego 
rodzina spędza wakacje, zabawił jeden dzień 
w Kłajpedzie. Przy tej okazji poseł Karski 

złożył zytę gubernatorowi kraju Gilisowi 

oraz widział się z prezesem Dyrektorjum 

kłajpedzkiego dr. Schreiberem i przewodni- 
czącym Dresslerem. E 

Bawił również w Klajpedzie sowiecki 
przedstawiciel handłowy w Litwie Kuszner. 

on wizyty Gubernatorowi kraju, pre- 

„esowi dyrekcji portowej Wysockisowi, 0- 

bejrzał prace budowlane w porcie or z zwie- 

dził składy portowe. tartaki i niektóre banki 

  

  

      

   

    

  

  

   

    

   

      

   

   

   

  

LITEWSKO-ŁOTEWSKIE OBRADY 
W SPRAWIE KONTYNGENTÓW. 

Elta podaje z Rygi, że 4 b. m. przybyła 
tam delegacja litewska do rokowań w spra- 
wie kontyngentów handlowych i in. kwestyj 
gospodarczych. Wł skład delegacji wchodzą 
pp.: Dobkiewiczus, Norkajtis i Kuzminskas; 
ze strony Łotyszów w obradach bierze udział 
dyrektor Kacen. 

POWIŁA CZWORACZKI. 

W) klinice Litewskiego Czerwonego Krzy- 
ża w Marjampolu niejaka N. powiła czwo- 
raczki, z których 2 płci żeńskiej i 2 męskiej. 
Tego rodzaju wypadki zdarzają się raz na 
512 tys. urodzin. Położnica i niemowlęta 

czują się dobrze. 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

Uwaga rolnicy! Ogólne zadłużenie długo- 
terminowe średniego i drobnego rolnictwa w 
instytucjach publicznych wynosi około 930 
miljonów złotych zadłużenie zaś krótko i 
średnio terminowe pół miljarda złotych. 

ROR 

Argentyna wymaga о@ emigrantów za- 
świadczenia, że dana osoba nie była i nie 
jest chorą na jaglicę. Żaden więc zajagliczo- 
ny amator wyjazdu do Argentyny nie dosta- 
nie już wizy argentyńskiej 

Potrochu i z trudem wpychamy naszych 
emigrantów zapomocą Syndykatu Emigracyj- 
nego do Ameryki i Francji. W: czerwcu tran- 
sporty emigrantów wynoszą 592 osób. 

* * * 

Przyjemności morskiej choroby drożeją. 
Z dn. 13 lipca podniosły się ceny kart okręto 
wych do Stanów Zjednoczonych i Kanady. 
Kto zadowoli się trzecią klasą zapłaci 112 do- 
larów; kto zechce luksusu drugiej klasy, za- 

płaci 114 dolarów. Ale to tylko dla emigran- 
tów — dla turystów jeszcze drożej. 

RS 
   

  

Niemcom, Szwajcarom i Anglikom zech- 

ciało się w ostatnich tygodniach więcej masła. 
Anglja nabyła poważniejszą ilość masła pol- 
skiego. 

Gospodarka faszystów włoskich choruje 
na cukrową chorobę. Jako pozostałość pro- 
dukcji roku ub. leży w magazynach miljon 
kwintali cukru. Spożycie w ciągu ostatniego 
roku cukrowego zmniejszyło się w Italji o 
7,7 "proc. 

  

& * 

Chudy na złoto Bank Finlandji zaciąga 
pasa. Zapas walut w ostatnim tygodniu zmniej 
szył się o 17 miljonów f. mk.. Obieg bankno- 
aów kurczy się. Zmniejszyło się też pokrycie 
złotowe w b-ku austrjackim. Natomiast bank 
Holenderski opływa w złoto i waluty jak pą- 
czek w maśle, w ostatniem swem sprawozda- 
niu tygodniowem chwali się stuprocentowem 
pokryciem banknotów holenderskich w zło- 
cie. 280 miljonów guld. marnuje się niepro- 
dukcyjnie w skarbcach. 

"ET 

Sowiety chcą handlować ze. Szwajcarją. 
Rychło przybywa do Berna handlowa dele- 
gacja sowiecka, która ma uskutecznić wy- 
mianę towarów sowieckich na ser szwaj- 
carski w sumie 5 miljonów franków. 

Bolszewicy też lubią smaczny ser szwaj- 
carski. 

* + 

Nie wszędzie jednak udaje się „Wniesz- 
torgowi* sowieckiemu. I tak futrzaże lipscy 
uchwalili bojkot skór rosyjskich. Dokuczył. 
im dumping Sowietów, które swe futra sprze- 
dawały w Niemczech o */;: poniżej obowią- 
zujących cen. 

* & * 

W Belgji bezrobotni wynoszą 18,2 proc. 
ogółu zarejestrowanych robotników. U nas 
w Polsce w ciągu ost. tygodnia bezrobocie 
spadło o 8 tysięcy osób. 

Kto cieka co jeszcze w Polsce spadło, 
niech wie, że ilość podróżnych na kolejach 
polskich w czerwcu spadła o 23 proc. w sto- 
sunku do maja. Razem 9 miljonów osób 
pętało się w czerwcu po polskich kolejach. 
Koleje zarobiły na nich 68 miljonów zł. 

kot 

   

    

Czy wiecie: a) że: niedobór budżetowy w 
Stanach Zjednoczonych za rok 1931/32 ukoń- 
czony 30 czerwca wynosi 2 miljardy 800 mil- 
jonów dolarów. 

b) że Snowden przemawiał w izbie lor- 
dów przeciw komunizmowi a hitlerowcy go- 
spodarzą po partacku, bo wielkie zjednoczone 
rafinerje cukrowe w Dessau prowadzone przez 
nich zwolniły przeszło tysiąc robotników i 
sa w olbrzymich trudnościach finansowych. 

—gk. 

Eksport drzewa polskiego 
do Francji. 

PARYŻ, 6. VII. (Pal). Rozporządzeniem z 
dnia 24 czerwca wyznaczone zostały kontyn' 
genty importowe na przywóz drzewa do 
Francji w 3 i 4 kwartale r. b. 

W| myśl rozporządzenia Połska otrzyma 
dla drzewa kontyngent na drugie półrocze w 
wysokości 39.991 tonn, faktycznie jednak, z 

ą przekroczenie kontyngentu w pier 
drugim kwartale, wwieźć tylko może 
onny, w tem 841 tonn w trzecim 

kwartale i .841 tonn w 4 kwartale. 

Polskie grzyby w Niemczech 
na pierwszem miejscu. 
BERLIN, 6. VII. (Pat. W, przywozie 

grzybów do Niemiec Polska zajmuje pierw- 
sze miejsce. W) 1931 r. Niemcy importowały 
8.805 q., w tem 7.251 q. z Polski. Jak dono- 
si Państwowy Instytut Eksportowy w maju 
r. b. zanotowała słaty: niemiecka przy- 
wóz z Polski w wyso i 317 q. na ogólną 
ilość przywozu do Niemiec w tym miesiącu 
376 4. 

Zainteresowanie się rynkiem 
mandżurskim. 

CHARBIN, 6.VII. (Pat). Kantor firm m- 
porterów nigdy nie otrzymywały tak olbrzy- 

i orespondencji z zagranicy, jak w chwili 
m stara się zbadać wa- 

możliwości zbytu swych towarów na 
rynkach tutejszych w sezonach jesiennym i 
zimowym. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
DEWIZY: Nowy York 8,919—8,939—8,899. 

35,05—35,14—34,96. Szwajcarja 174,23 
—174,68—173,82. Berlin w obrotach prywat- 
nych 211,75. Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROC.: 3 proc. pożyczka bu- 
dowlana 36,75. 4 proc. inwestycyjna 90,50— 
90. Ta sama seryjna 96,25—96. 5 proc. konw. 
35,75. 4 proc. dolarowa  47,50—46,90—47. 
1 proc. stabilizacyjna  47,25—45,25—46,50. 
8 proc. LZ BGK i BR., obl. BCK 94. Te same 
7 proc. 83,25. 8 proc. LZ ziemskie dolarowe 
48. 4*|ą proc: ziemskie 34. Pożyczki niejedno- 
lite, listy mocniejsze. 

AKCJE: Bank Polski 70. Tendencja utrzy- 

mana. 

  

    

  

        

   

  

  

   



NIEPOROZUMIENIE. 
Prof. Wład. Studnicki w niedziel- 

nym numerze „Słowa zamieścił ar- 
tykuł polemiczny na temat dwóch 
moich artykułów w „Kurjerze Wil.“ 
o zagadnieniu t. zw. „trzeciej strony 
barykady“. Wystąpienie p. Studnice- 
kiego wydaje się mnie opartem na 
nieporozumieniu. Piszę „nieporozu- 
mieniu“, gdyż znając i szanując Auto- 
ra, wykluczam możliwość złej woli. 

P. Studnicki mój artykół p. t. „W 
kwestji trzeciej strony barykady 
(„K. W.“ z dnia 1 b. m.) nazywa 
w stosunku do artykułu p. t. „Poszu- 
kiwanie trzeciej strony barykady* 
(.„K. W.* z dnia 15 czerwca b. r.) rej- 
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teradą, gdyž w drugim artykule nie, 
wyražam „pogardy i niechęci do ka- 
pitalizmu“, ktėrą rzekomo miałem 
wyrazić w pierwszym. 

Przedewszystkiem więc muszę za- 
znaczyć, że o własnym stosunku emo- 
«]опатут do układu społeczno-gos- 
podarczego zwanego kapitalizmem nie 
pisałem ani w jednym, ani w dru- 
gim artykule. Jeżeli prof, Studnicki 
niektóre myśli wypowiedziane przeze 
mnie zrozumiał, jako wyraz mego 
emocjonalnego stosunku do kapitali- 
zmu to uważam ten fakt za nieporo- 
zumiienie. Osobiście nie czuję pogardy 
dla żadnego ustroju społecznego czy 
też gospodarczego. Uważam, że dą- 
żenie do osiągnięcia jak największe- 
go objektywizmu w ocenie zjawisk 
socjalno-gospodarczych musi być am- 
bicją każdego teoretyka-ekonomisty; 
stosunek emocjonalny zaś utrudnia 
badania naukowe. 

Charakteryzując różne uksztalto- 
wania społeczno-gospodarcze, nie mo- 
żemy także zapominać, że charakte 
rystyka ta może wypaść różnie w za- 
leżności od tego jaki punkt wyjścia 
przyjmiemy za podstawę. Musimy pa- 
miętać, że każde zjawisko będzie 
przedstawiało się różnie w zależności 
od tego, z której strony go badamy. 
Jeżeli, np., zechcemy scharakteryzo- 
wać kapitalizm z punktu widzenia 
zdolności organizowania produkcji-- 
to będziemy musieli uznać jego wy- 
jątkowe jak dotychczas bezkonkuren- 
cyjne, walory pod tym względem. Je- 
żeli natomiast będziemy oceniali ka- 
pitalizm oraz komunizm sowiecki z 
punktu widzenia walki z filozoficz- 
nym poglądem na świat, stanowiącym 
majbardziej istotną treść doktryny 
1 Międzynarodówki, to będziemy 
musieli uznać siebie zarówno za prze- 
ciwników kapitalizmu. jak i komuni- 
zmu. Z tego też punktu widzenia wy- 
chodząc, twierdziłem w obydwóch ar- 
tykułach, że pogarda i niechęć, którą 
żywi dla kapitalizmu młodzież zgru- 
powana dokoła p. H. Dembińskiego 
jest dla mnie psychologicznie zupeł- 
nie zrozumiałą i uzasadnioną. 

Największą jednak niespodzianką 
jest dla mnie to, że prof. Studnicki 
zaliczył mnie poniekąd do zwolenni- 
ków liberalizmu gospodarczego. Pisa- 
łem istotnie, że w obecnym układzie 
gospodarczym zwrot w kierunku libe- 
ralizmu prawdopodobnie znacznie 
szybciej zbliżyłby gospodarkę świato- 
wą do równowagi, niż interwencjo- 
nizm opiekuńczy. Ale to jeszcze nie 
oznacza, że głoszę zasady polityki li- 
beralnej. Oznacza tylko, że uważam, 
iż liberalizm jest bardziej zharmoni- 
 zowany z ekonomiką kapitalistyczną, 
niż jakikolwiek inny system polityki 

_ gospodarczej. 

Dzisiaj jednak szereg warunków, 
a w tej liczbie i konieczność przeciw- 

sławienia się III Międzynarodówce, 
wymaga akcji zorganizowanej, oraz 
zorganizowanej gospodarki społecz- 
nej. Dążenie do gospodarki planowej 
i zorganizowanej wyklucza jednocze- 
sne głoszenie haseł liberalizmu. Wy- 

'suwa natomiast kwestję tych zmian 
strukturalnych, które są konieczne 
aby zharmonizować całokształt sto- 
sunków socjalno-gospodarczych z €: 
 konomiką planową. 

  

  
  

      

Przy omawianiu kierunku tych 
zmian dwa momenty wysuwają się 
jako najbardziej zasadnicze. Przede- 
wszystkiem uważam, że nie należy 
dążyć do usunięcia przedsiębiorcy 
prywatnego, jako organizatora zakła- 
du wytwórczego. Dotychczasowe do- 
świadczenia wykazują, że nikt nie po- 
trafi z równem powodzeniem zastąpić 
przedsiębiorcy prywatnego jako orga- 
nizatora produkcji. 

Drugim momentem jest fakt, że 
warstwa kapitalistyczna coraz mniej 
staje się zdolną do spełniania roli eli- 
ty przodującej w całokształcie życia 
społecznego, politycznego i gospodar- 
czego. Kapitaliści sami nie mają wiary 
w świat, który reprezentują. Ludzkość 
dzisiaj potrzebuje nowych elit i no- 
wych mitów. 

Tylko elity, które własną wiarą 
oraz własną energją twórczą potrafią 
porwać masy, które stworzą sobie 
podstawę w wielkich ruchach maso- 
wych, mogą skutecznie zlikwidować 
niebezpieczeństwo grożące światu ze 
strony III Międzynarodówki oraz wy- 
prowadzić Europę ze ślepego zaułka. 

      

Stanisław Swianiewicz. 

Spółdzielczość rolnicza na swym 
zjeździe w Gdyni. 

W walce z anarchją, rozpyleniem 
i prymitywnością gospodarki drobne- 
go rolnika w Polsce olbrzymie znacze- 
nie ma ruch spółdzielczości rolniczej. 
W dniu 27 czerwca obradowało w 
Gdyni Walne Zebranie Ogólnej Rady 
Zjednoczenia Związków Spółdzielni 
Rolniczych R. P. Zjednoczenie to nie 
jest żartem, bo zrzesza 4132 spół- 
dzielń i miljon członków, prawie wy- 
łącznie drobnych rolników, To też uch 
wały Rady Zjednoczenia ZSRRP. mu- 
szą zainteresować szersze sfery rolni- 
EŻE: 

W rezolucjach swych Rada w pier- 
wszym rzędzie stwierdza doniosłe wy 
chowawcze i ideowe walory ruchu 
spółdzielczego w rolnictwie: 

„spółdzielnie dobrze zorganizowane i 
oparte na uświadonionym i  pogłębionym 
ideowe zespole członków, wytrzymują zwy- 
cięsko próbę kryzysu, z czego wynika, że 
wyłącznie czynnik materjalny i jednostkowo 
pojęty interes własny członków nie tworzy 
wystarczających podstaw do istnienia spół- 
dzielni. Natomiast rozwój ruchu spółdzielcze 
go nierozłącznie jest związany z podniesie- 
niem moralnem i duchowem członków, z 
giebokiem ich przejęciem się ideą wzajem- 
nej pracy. Dłatego też Rada wzywa wszyst- 
kie spółdzielnie, ich związki i centrale do 
społęgowania pracy ideowo wychowawczej 
śród ogółu członków*. 

Następnie rezolucje Rady podkreś- 
lają konieczność współdziałania władz 
państwowych z ruchem  spółdziel- 
czym. Oczekiwaną pomoc i opiekę 
państwa precyzuje Rada następująco: 

a) oparcie systemu edukacji narodowej na 
idei uspołecznienia jednostek i uwzględnie- 
nia w szkołnietwie publicznem potrzeb wy- 
chowaczych, zawodowych i naukowych ru: 
chu spółdziełczego: b) powołanie przy Min. 
Rolnictwa i Ref. Roln. specjalnej komisji 
do badania warunków rozwoju spółdzielezo - 
Ści rolniczej; c) rozwinięcie programu pań- 
stwewej polityki rolnej w kierunku podnie- 
sienia kultury i dobrobytu ludności drobno- 
rolnej przez rozbudowę systemu zrzeszeń i 
organizacyj spółdziełczych; d) finansowanie 
przez odpowiednie kredyty, i pomoce państ- 
wową prac pionierskich na tych terenach 
Rzeczypospolitej craz w tych działach spół- 
dzielczości rolniczej, które wymagają kapita 
łów inwestycyjnych. Taka pomoc dla rolnict- 
wa winnaby zastąpić dotychczasową pomoce 
doraźną, jaką Państwo w różnych postaciach 
niesie rolnictwu nawet mimo dzisiejszych tru 
dności skarbowych; w szczególności zaś fi- 
nansowania wymagają prace propagandowe, 
wychowawcze i naukowo-badawcze w zakre- 
sie ruchu spółdziełczego, jak również orga- 
nizowanie spółdzielczego przetwórstwa i zby 
tu płodów rołnych; e) wobec tego, że Rząd 
zamierza przystąpić do rozbudowy rolnicze- 
go samorządu gospodarczego i powołania w 
najbliższym czasie na wszystkich ziemiach 
Rzeczypospolitej izb rolniczych, Rada wyraża 
postulat pod adresem Rządu, aby przy ich 
organizowaniu uwzględniono w większym 
niż dotychczach stepniu przedstawiciełstwa 
interesów drobnego rołnictwa i spółdziełczo- 
ści rolniczej*. 

Zkołei Rada podnosi palącą dia 

Listy z Warszawy. 
Paderewski — a Polskie Radjo. 

„Sobota, Popołudnie. Na wielu uli- 
each ruch utrudniony. Tu i ówdzie na 
 trotuarach, a nawet na jezdni tworzą 
się zatory. Przechodnie zatrzymują 

się grupami, czasami rozsiadają się 
na schodkach sklepów, na przyniesio 
pra walizkach, albo składanych w 
1askę krzesełkach. Wszystko to groma 
dzi się wpobliżu sklepów ze sprzętem 
radjowym, gdzie nie przestają działać 
głośniki. 

Na ul. Mazowieckiej, dość zacisz- 
nej zwykle o tej porze, tłoczno, roj- 
no, a cicho. Nawet przejeżdżające au- 
tobusy wstrzymują dech i nie ryczą. 
Publiczność pstra, Posłaniec w czapce 
czerwonej, mali gazeciarze w grana- 
towych myckach z wyhaftowanem: 
„Czytaj”, sporo paniuś, zgrzybiały we 

eran w mundurze... 

| — (o pan tu robisz?... — pytam 
zredukowanego urzędnika banku, wi- 
dząc, że jegomość ustawia sobie ja- 
kieś pudło we wnęce bramy. 

— — Tutaj, panie, mają najlepszy 
"glosnik — odrzekł, sadowiąc się na 
owem pudle, jak na krześle w teatrze. 
— Ale cicho, cichol.. On znów gra... 

Zabrzmiały potężne ton poloneza 
as-dur. Jegomość zastygł, przymknąw 
szy z zachwytu oczy. 
> Paderewski gra w Paryżu Szope- 
na: 7 

  

    

   

   
  

    

  

    
  

        

    
   

      

Gra go po polsku i budzi entuzjazm 
Francuzów. Fale eteru przynoszą do 
Warszawy nietylko tony fortepjanu, 
ale również huragany braw zmieszane 
okrzyki szalejącei publiczności teatru 
„Champs-Elysees* i wygłaszane po 
polsku zapowiedzi delegata Polskiego 
Radja. 

Wysoko umieszczony głośnik spra 
wia, że muzyka spływa na nas jakby 
z nieba. 

Dźwięki mocne, wyraźne, to znów 
pieściwe, ledwo muskające ucho... 
Genjalna interpretacja mistrza pory- 
wa i dziwi'co chwila. Z głębin szope- 
nowskiej pieśni wciąż wyrywają się ja 
kieś nowe, nieznane nam dotąd myśli 
i uczucia. Wirtuoz, niby nurek, do- 
bywa z odmętu nut pomocniczych nie 
dostrzegane przez innych perły. A 
czyni to z taką prostotą, tak lapidar- 
nie, że na klejnotach poznaje się na- 
wet ta szara masa słuchaczów ulicz- 
nych. > 

Przeżywają teraz wzruszenia, któ- 
rych nie zapomną pewno długo, bar- * 
dzo długo. 

Mówił nam niedawro przez radjo 
Kornel Makuszyński o Reymoncie. 
Świetnie mówił. powiedział, między 
innemi, jak to było, kiedy przyjaciele 
zawiadomili Reymonta o przyznaniu 
mu nagrody Nobla. Chwilę stał zakło 

KCUJRCJCE"N WE EN SKI 

Tragedja placu Kercelego. 
Historja czteroletniego teroru — przed sądem. 

Warszawa ma swoją. sensację sądową. 
Przed drzwiami sądu okręgowego tłumy. Jest 
© czem rozprawiać w czasie „wieczorów pod 
lipą", czy „pod Banchusem“... 

A przecież cztery lata na jednym z cyn- 
ków warszawskich grasowała bezkarnie zor- 
ganizowana banda, terorem, gwałtem i szy- 
kanami ograbiająca drobnych handlarzy z 
ich zarobków, rujnując ich materjalnie i mo 
ralnie, zabijając w nich najprostsze poczu- 
cie człowieczeństwa... 

  

  

Cztery lata banda zwykłych złodziei i 
* rzezimieszków wykorzystywała płaszczyk 

frakcji rewolucyjnej PPS. by pod wodzą 
radnego miejskiego — Łukasza Siemiątkow- 
skiego — „Tasiemki* rządzić wśród straga- 

rzy na wzór amerykański. I dopiero w 
zniu r. b. zastrachani kupcy zdobyli się 

argę, w skutku której ujawniły się 
rzeczy, dotąd u nas niesłychane. 

Na czele bandy stał tata ,„Tasiemka*, — 
typ zbója-szynkarza. Unikał jednak wystę- 
pów osobistych. O tego jest Karpiński — 
„król Kercelaka*, główny wódz i szef akcji 
terorystycznej. Bicia pojedyńcze i drobniej- 
sze wymuszenia załatwiali Sztajnwort i Ja- 
kubczak. Janiak; Kantor, Hersz Duchnicki, 
Bocheński i in. mieli własne rejony placu 
na których prowadzili zracjonalizowane opo 
datkowanie, przeplatając je doraźnemi kon- 
trybuc jami do070zt. eaibmbmgfwkyńpmm 
trybuecjami do 700 zł. „na poczęstunek". 

Metody działania były najróżnorodn 
sze. Groźba, obicie, teroryzowanie broni 
zabijanie gwoździami budki, gwożeni 
mordowaniem. Policja radziła sk 
skierować sprawę tę do sądu. Cóż 
nikt nie šmialby świadczyć... Wiszyscy 
w strachu jak psy obijane zależnie od 
moru panów. 

I dziś, gdy z wyjątkiem Tasiemki, który 
odpowiada z wolności cała banda siedzi, 
dziś dopiero zastrachana nienawiść cierpią- 
cych całe lata znalazła ujście. Przed sądem 

świadek za świadkiem w jaskrawych bar- 
wach maluje historję placu. Padają słowa 
pełne wyzwolonej nienawiści, skargi. mogą- 
ce przejąć najchłodniejszego fakty, które 
krzyczą o surowy wymiar sprawiedliwości. 
I ta 

   

  

     

   

  

  

  

  

   

    

arpiński rozdzielał budki pobierając 
stały okup za prawo handlu. „Lepiej było* 
się nie opierać. 

ak zabijał budki i trzeba było się 
za odjęcie gwoździ. Patrzyli na to 

według Tasiemki, wszyscy — policja, on sam 
— śmieli się... 

„.Opornych wzywano na „dintojry“, gdzie 
sądził Tasiemka, lub „rabin“ Sztejnwort. Ko- 
sztowalo to setki... — t. zw. „poczęstunek*. 

..Kupiec Chawa miał zatarg z kupcem 
Lewinem, który uciekł pod opiekę bandy. 
Lewin zapłacił ale Chawa grubo więcej i zo- 
stał pobity. 

..Straganiarz Klejman zapłacił za„kola- 
cję* 770 zł. Pod groźbą rewołwerów. 

..Z racji ślubów i t. p. banda ściągała 
opłatę oddzielnie. 

„„Aron Bursztyn, Edelist, Szylgold, Jozef 

drobnego rolnictwa potrzebę racjonal- 
nej organizacji zbytu produktów rol- 
nych na rynku wewnętrznym i zagra- 
nicznym. 

Pozatem Rada stwierdza, że kasy 
Stefczyka dotychczas zwycięsko sta- 
wiają czoło kryzysowi i naprzekór mu 
powiększają sumę gromadzonych 0sz- 
czędności oraz nie dopuszczają do za- 
mrożenia pożyczek. 

„Ostatnio wydane rozporządzenia, słusz- 
nie chroniące dłużników od  natarczywych 
wierzycieli. utrudniają kasom Stefczyka u- 
trzymanie na dotychczasowym poziomie 
sprawności w spłatach peżyczek, ołbowiem 
nie uwzględniają połcżenia kas, nie rozpo- 
rządzających własnemi funduszami dłużej 
terminowemi i uzależnionych od warunków 
w jakich znajdują się ich wierzyciele*. 

To też Rada formułuje szereg postu 
latów, które mogą umożliwić kasom 
Stefczyka dalsze pomyślne operacje. 
W szczególności Rada domaga się zła- 
godzenia terminów płatności zobowią- 
zań kas Stefczyka i ich central, obni- 
żenia odsetek od udzielonych kredy- 
tów i zrównania granicy stopy procen 
towej dla stosunków prywatnych z 
bankową stopą procentową. 

Dalej Rada stwierdziła konieczność 
racjonalizacji mleczarstwa polskiego, 
wyłącznie na zasadach spółdzielczych. 

Bolączki spółdzielczości rolniczo- 
handlowej również znalazły swój wy- 
raz w rezolucjach Rady. 

Jednem słowem, nie napróżno zje- 
chali się spółdzielcy rolni w Gdyni. — 

Ruch spółdzielczo-rolniczy jest ko- 
niecznością gospodarczą i kulturalną 
dla wsi polskiej. — Tylko przez spół- 
dzielczość może drobny rolnik skutecz 
nie konkurować z wydajnością du- 
żych warsztatów rolnych. ek. 

  

   

potany, jakby zawstydzony, aż wresz- 
cie wybuchnął radością — radością, 
że splendor na jego naród spływa. 

Ludzie, których obserwowałem na 
ulicy Mazowieckiej, mieli również 

chwile takiego właśnie szczęścia -— 
tylko... w kierunku przeciwnym. Zda 
wało im się, że grzmoty oklasków nie 
tylko do Paderewskiego, ale i do nich 
nal Stojąca obok mnie paniusia 
promieniała, ale i dumniała po każ- 
dem nowem brawie. Weteran wycie- 
rał oczy chustką czerwoną i zmętnia- 
łym wzrokiem rozglądał się tak, jak 
wtedy, kiedy go na placu Marszałka 
Piłsudskiego salutowali generałowie. 

Śmieszne? Nie! To było prześlicz- 
ne, wzruszające. Naród, dumny 2e 
swego syna, nie może być śmieszny. 
choćby się to nawet manifestowało w 
sposób groteskowy. 

Budzą się jednak refleksje, zakłó- 
cające tę dumę. Oto śród ulicznych 
słuchaczów Paderewskiego dostrze- 
gam tu i ówdzie osoby, które stać na 
posiadanie własnego radjoodbiornika 
w mieszkaniu. Korzystają z uczty „na 
gapę”, przyjmują jałmużnę, przezna- 
czoną dla biedaków. Nie wstydzą się. 

A jest czego się wstydzić. Na 32 
miljony” mieszkańców Rzeczypospoli- 
tej Polskiej Radjo nie ma nawet pół 
miljona abonentów. Podczas gdy w 
Niemczech jeden opłacany aparat wy- 
pada na kilkanaście osób, u nas — na 
przeszło sto. Trzy razy mniejsza od 
Polski Gzechosłowacja ma radjosłu- 
chaczów więcej. Ale tam właścicielo - 

  

Dek zostali zrujnowani przez opłaty od kil- 
kuset do 2000 zł. Obecnie są w nędzy. 

„.Były wypadki wybijania zębów, kopa- 
nia żon kupców, walenia o ścianę i t. P- 

Tata Tasiemka był sądem apelacyjnym 
i kasacyjnym jednocześnie. Ukorzenie się 
przed Tatą wpływało na zmniejszenie tero- 
ru „dziatek* i „chłopców*. 

ciągano składki „na frakcję* z ofi- 
cjalnym podpisem Tasiemki, jako kierowni- 
ka dzielnicy... 

  

    

    

I tak dalej i dalej... I mimo całej niena- 
wiści strach tak wrósł w myśli gnębionych, 
że nie panując nad sobą, krzycząc przed są- 
dem, o Tasiemce nie mówią inaczej jak 
„pan kierownik*, „pan Tasiemka...* — Ta- 
siemka z ławy oskarżonych uśmiecha się... 

Nie skończyła się jeszcze litanja strasz- 
ych skarg. Nie przyszło jeszeze do oskar- 

żenia prokuratora. Banda oskarżona jest o 
dokonywanie aktów rozboju. 

Tr: „ żeby cała opinja polska wypo- 
wiedziała się w tej sprawie jednolicie. Dziś 
jeszcze czas. Trzejm, żeby, nim się epide- 
mja rozszerzy, odstraszający przykład zó- 
stanowił ewentualnych następców polskiego 
Al Capone, 

    

   

  

jakiś w Pa 

Wybory do rady miejskiej 
w Rzeżycy. 

Polacy wystawiają własną listę. 
DYNEBURG. 6.VII. (Pat.) W dniach 9 i 10 

lipca odbędą się w Rzeżycy wybory do Rady 
Miejskiej. Polacy tamtejsi stanęli do wybo- 
rów z własną listą Polskiego Zjednoczenia 
Narodowego. Dotychczas Polacy rzeżyccy po- 
siadali w radzie miejskiej tylko 1 mandat; 
obecnie i ten jest zagrożony, gdyż katolicy 
letgalscy wystawili przy wyborach listę pseu- 
do-polsko-katolicką. 

Zakończenie międzynarodo- 
wego konkursu tanecznego. 

PARYŻ. 6.VII. (Pat.) Wczoraj zakończony 
został w Paryżu międzynarodowy konkurs 
taneczny. W konkursie wziął również udział 
zespół polski Tatjany Wysockiej. Pierwszą 
nagrodę w wysokości 25 tysięcy franków 
otrzymał zespół niemiecki z Essen, drugą — 
10 tysięcy fr. — niemiecka szkoła taneczna 
w Hellerau pod Dreznem. Nagrodę trzecią 
przyznano zespołowi Tatjany Wysockiej. Po- 
zatem otrzymały medale: szkoła monachij- 
ska, szkoła czeska i rosyjski balet Kniaziowa 
Do pani Wysockiej zwrócono się ze strony 
francuskiej z propozycjami angagement. Wo- 
bec tego zespół polski pozostaje jeszcze czas 

u. 

        

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Mały Rocznik Statystyczny na rok 

1932, wydawnietwa rok IH-ci, nakładem 
Głównego Urzędu Statystycznego. Mały Ro- 
cznik Statystyczny 1932 r., jak i poprzednio 
jest krótkim wszechstronnym informatorem 
liczbowym o życiu gospodarczem, społecz- 
nem i kulturalnem Polski, przedstawionem 
na tle stosunków międzynarodowych. Niez- 
będny jest dla wszystkich, którym potrzebne 
krótkie a ścisłe informacje o Polsce, zwła- 
szcza zaś dla szkół średnich, instytucyj oś- 
wiatowych, społecznych, gospodarczych i t. d 

Objętość 166 plus XVIII stron druku z 
mapką podziału administracyjnego w dogod 
nym kieszonkowym formacie. 

— O Przygotowywaniu i ogłaszaniu ustaw i 
innych obowiązujących przepisów. (Mater- 
jały Komisji dla usprawnienia administracji 
publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. 
Tom VII. Przygotowywanie i ogłaszanie obo- 
wiązujących przepisów. Projekt opracowany 
przez Romana Hausnera. Warszawa 1932, 
str. 171. Cena 4,50 zł. (wraz z przesyłką 
pocztową 5,50). Do nabycia w Administracji 
„Gazety Administracji i Policji Państwowej'* 
Warszawa, Długa 38). 

W nowym tomie „Materjałów* Komisja 
dla usprawnienia administracji publicznej 0- 
głasza projekt przepisów o trybie prace legi- 
slacyjnych. Projekt ten, opracowany na za- 
proszenie Komisji przez p. Romana Hausnera. 
będzie w najbliższym czasie poddany szerszej 
dyskusji zaproszonych znawców tych zagad- 
nień. Ostatecznym celem Komisji jest zapro- 
jektowanie - przepisów, któreby / wypełniły 
istniejące pod tym względem luki i wniosły 
EE legislacyjnych więcej niezbędnej me- 
tody. 

— L. Kuczyński — Manewrowanie jachtem 
żagłlowym. Warszawa — Wojskowy Instytut 
Naukowo Wydawniczy 1932 r. Cena zł. 5. 
Bardzo jeszcze młode i znajdujące się w 
nie rozwoju nasze żeglarstwo z natury rze 
nie może posiadać w ilości dostatecznej in- 
struktorów z tej dziedziny sportu. To samo 
miożna powiedzieć i o literaturze przedmiotu. 

    
  

Autor omawianej pracy, instruktor nawi- 
gacyjny w gdańskim ośrodku morskim mia! 
na celu zastąpić nią ten brak instruktorów 
oraz dać do rąk żeglarzom — samoukom 
jasny i wyczerpujący podręcznik, któryby 
okazał się pomocny we wszelkich sytuacjach 
na morza 

Z tego względu po raz pierwszy w lite- 
raturze polskiej tak niezwykle drobiazgowo 
przedmiot ten został potraktowany. 

Poza zasadniczą treścią poruszono i in- 
ne działy, związane z manewrowaniem jach- 
tem. Praca kolejno omawia: osprzęt statku 
żaglowego jak i główne typy współczesnych 
statków żaglowych — od najmniejszych do 
największych, podaje ogólne zasady teorji że- 
glowania i przedewszystkiem szeroko i grun- 
townie objaśnia manewrowanie żaglem we 
wszystkich możliwych wypadkach, jakie m»- 
gą zaskoczyć jachismana. Przy końcu do 
czono szereg uwag i spostrzeżeń, komend 
program szkolenia, przyjęty w harcerskich 
drużynach żeglarskich i inne. Stosownie do 
swego przeznaczenia praca jest utrzymana 
na poziomie przystępnego podręcznika, któ- 
rego wartość zwiększa się przez włączenie 
126 poglądowych rysunków. Książka została 
zatwierdzona przez Naczelnika Głównej Kwa- 
tery Harcerskiej do użytku harcerskich druży 
żeglarskich. 

Pożyteczna ta praca niewątpliwie wywo- 
ła duże zainteresowanie wśród naszych spo:- 
towców - żeglarzy. 

          

     

Nakładem Związku Uzdrowisk Polskich w 
Warszawie ukazały się 2 wielce pożyteczne 

wi pensjonatu w miejscowości kura- 
cyjnej do głowy nie przychodzi, że mo 
żna zapraszać gości na lato i nie mieć 
na ich użytek radja. Tam każdy ro- 
zumie że człowiek, nie korzystający 
z usług tego cudownego wynalazku. 
wyrzucony jest poza nawias społecz- 
ności europejskiej i dnia dzisiejszego 
rozumieć nie może. 

Słaba względnie popularnaść u nas 
radja objaśniana bywa rozmaicie. Zda 
niem jednych, winne są programy: in- 
ni opowiadają o kłopotach, związa- 
nych z instalacją i konserwacją apa 
ratów; najczęściej wszakże słyszy się, 
że powodem jest tutaj (jak wogóle we 
wszystkiem) kryzys. Ale te tłumacze- 
nia nie wytrzymują krytyki. Wystar- 
cza porównać programy Polskiego 
Radja z innemii, aby się przekonać, że 
nietylko nie są gorsze, ale od wielu 
daleko lepsze i bardziej urozmaicone. 

A napewno byłyby jeszcze bogalsze, 
gdyby powiększyła się liczba aboa :n- 
tów bodaj w stosunku czechosłowac- 
kim 1 aparat па 45 mieszkańców. 
Niemniej bezzasadne jest podnoszenie 
trudności instalacyjnych. Przy obec- 
nej sile stacji Raszyńskiej i przy sześ- 
ciu rozgłośniach prowinejonalnych, 
doskonale służyć mogą aparaty krysz- 
tałkowe, zwłaszcza t. zw. „detefony** 
Pol. Radja, nie wymagające żadnych 
specjalnych urządzeń. Co się wresz- 
cie tyczy kryzysu, to zdawałoby się, 
że raczej powinienby on sprzyjać roz 
powszechnianiu radja, dającego bez- 
względnie najtańszą rozrywkę. Mieć 

wydawnictwa a mianowicie: Przewodnik po 
uzdrowiskach  połskich i broszura dająca 
Przegląd leczniczych wód mineralnych. Prze 
wodnik p. t. „Uzdrowiska Polskie* w cenie 
zł. 1.50 to duża książka zawierająca przeszło 
200 stron druku i około 130 klisz fotograficz- 
nych, wydana na bardzo dobrym papierze * 
starannie pod względem graficznym, zawie- 
ra stwierdzone urzędowo i naukowo dane. 
tyczące się 56 uzdrowisk zjednoczonych w 
Związku. Jest to prawi e cenny, na m'a- 
rę europejską wydany informator uzdrowi- 
skowy. 

        

Broszura pod tytułem „Przegląd leczni 
czych wód mineralnych* (w cenie gr.) 
dana równie starannie, zawiera znowu pr. 
rzany i sprawdzony przez D-ra docenta un'- 
wersyłetu lwow: Sabatowskiego szereg in- 
formacyj o możliwościach leczenia się pol- 
skiemi wodami kruszcowemi nietylko w u- 
zdrowiskach naszych ale i w domu u sieb'e, 
oraz podaje autorytatywne analizy polskich 
wód mineralnych służących do użytku wew- 
nętrznego. 

      

  

   
  

  

  

— X Charszewski. Palec Boży w nowo 
żytnych katastrofach żywiołowych. Wyd. 
drugie znacznie pomnożone! 1932 r. Księ- 
garnia katolicka. Katowice. 

„Nie będziesz brał imienia Boga nada- 
remno* ostrzega pismo, ale bodaj że autor 
tej piekielnej elukubracji nie miał tego na 
uwadze, przedstawiając Boga chrześcijan ja- 
ko mściwego Jehowę, nasyłającego klęski 
na winnych i niewinnych, za bluźnierstwa 
garstki, za koncepty, za wiersz bluźnierczy 
(ruina Messyny). Z powodu napisów archi- 
tekla masona na Tytaniku i więzienia po- 
sągu Bafometa do kullu w Ameryce tego 
djabła, taonie za karę Tytanik... 
gradzie, tylko... powódź, która jak wiadomo 
prawie co roku bywała za czasów carskich, 
co zresztą nie znaczy żeby i wtedy szalan 
Rosją nie rządził. Napoleon zginął nie z po- 
wodu mrozów, ale dlatego że te mrozy by- 

  

    
ły karą za jego stosunek do papieża. Hisz- 
panja niała zniszczoną swoją Armadę dlate- 
go, żeby w Anglji zwyciężył katolicyzm. Sta- 
tek St. Filibert który utoną z wycieczkę 600 
osób w 1931 r. przy brzegach Francji to- 
piąc niemowlęta z matkami, to wynik wy- 
cieczki masonów na statku... I autor cieszy 
się że zginęli piękną śmiercią... A niechże 
gol... Że też żadne władze kościelne nie pow 
strzymują tak bezsensownych, „znachor- 

skich* książek, szkodliwszych religji, niż li- 
teratura „bezbożników*, bo żaden rozsądny 
człowiek nie może czytać tego bez niesma- 
ku i niewiary w motywy. Czemby ksiądz 
Charszwski tłumaczył powódź wileńską ze- 
szłoroczną? Szukajmy, może się coś znaj- 
dzie masońskiego w tym gniewie Wilji, A 
obsuwanie się miasteczka San Sebastjano? 
A tortury i bezbożnictwo w całej Rosji?. Nie 
powinno się tam wychodzić z katastrof ży- 
wiołowych, a niema ich więcej, jak gdziein- 

dziej. A obecne gwałty w Hiszpanji, co za 
klęskę żywiołową sprawią? 

  

Taka książeczka to powrót obskurantyz- 
mu, a widać ma powodzenie, niestety. 

— „Tygodnik Ilustrowany* Nr. 27 roz- 
począł druk nowej, niezwykle interesująco 
zapowiadającej się powieści Zofji Nałkow- 
skiej p. t. „Granica“. Nie mniej atrakcyjny 
jest dalszy fragment Wittlina „Święty Fran 
ciszek na wojnie* i Parandowskiego „Dysk 
Olimpijski". Artykuł Ant. Plutyńskiego p. t. 
„Prawdziwe oblicze kryzysu polskiego" przy 
nosi śmiałe i oryginałne oświetlenie aktual- 
nych zjawisk gospodarczych, zasługujące na 
żywy oddźwięk i dyskusję. Mnóstwo zdjęć 
z kongresu Eucharystycznego w Dublinie, 
sprawy bieżące w tekście i ilustracji, kroni- 
ki: teatralna i artys zna — uzupełniają 
bogaty numer Tygodr Ilustrowanego. 

   

  

   

     

   

    

za zł. 3,50 na miesiąc koncerty, odczy- 

ty, przedstawienia teatralne. homuni- 
katy ete., i to wszystko u siebie w do- 
mu jest chyba przyjemnością, na któ- 
rą zdobyć się może w Polsce nie kil- 
kaset tysięcy, ale conajmniej kilka 
miljonów osób. 

Nie, nie! To nie programy są win- 
ne, nie bieda i nie instalacyjne kło- 
poty. Przyczyną słabego rozpowszech 
nienia radja jest to samo, co sprawia, 
że i prasa nasza, i teary, a nawet ki- 
na mają powodzenie mniejsze, niż na 
Zachodzie. Mniejsza ciekawość r'"czy 
i spraw pozadomowych, pozarodzin- 
nych. 

Ten sam człowiek, który żałuje so 
bie na gazetę, na teatr, na rudjo — 
często na jednem posiedzeniu wyrzuci 
kilkanaście złotych w knajpie. Jest 
to potrzeba mocniej odczuwana. 

Wobec ograniczonej liczbz »dbior- 
ców rozrywek kulturalnych, między 
dostawcami tych ostatnich toczy się 
walka silniejsza u nas, niż gdzicin- 
dziej. Teatry patrzą krzywem okiem 
na kina, niektóre pisma pomstują na 
radjo, że in komunikatamt roLi kon- 
kurencję — i & 4. Nie chcą widzieć 
faktu, że tam, gdzie istnieje mocne za- 
interesowanie ieatrem, kinem, rad- 
jem, tam i dzienniki wychodzą nie w 
marnych tysiącach, ale w setkach ty- 
sięcy egzemplarzy. 

Wszystko to są bowiem spółczyn- 
niki jednej i tej samej kultury. Wzorst 
jej warunkuje ich powodzenie i naod- 
wrót. Radjo nie zastąpi prasy, ami 
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LORNETUJEMY ŚWIAT. 
Vis pacem, para bellum. 

— Nie chcemy wojny — mówi przedsta< 
wiciel Niemiec. 

— Francja zawsze pragnęła pokoju — 
brzmi oświadczenie następnego mówcy. 

— Anglja zrobi wszystko, by nie dopuś- 
cić do następnego rozlewu krwi. 

Dochodzą do nas wynurzenia wzajemne. 
sprawozdania z  konferencyj rozbrojenio- 
wych, zapewnienia. Słuchamy. Czytamy de- 
pesze, czytamy stenogramy mów. Oddychamy 
spokojniej. 

Bo cały świat jest zmęczony. Gdy ojciec 
gnił w okopach, matka nie miała czem kar- 
mić. Gdy wrócił z wojny, również nie może 
podołać obowiązkom żywiciela. Jest zmęczo 
ny, zszargane ma nerwy i złamaną energję. 

— Nie chcemy wojny — zapewnia przed- 
slawiciel Niemiec. 

— Francja zawsze pragnęła pokoju. 
— Anglja nigdy nie dopuści... 
Sowiety budują traktory, by mieć wyt- 

wórnie tanków. Niemcy tworzą łotnietwo, 
by mieć samoloty wojenne. 

— Anglja nigdy nie dopuści do krwi no- 
wego rozlewu — zapewnia delegat brytyjski. 

ji: 

Czerwcowe manewry lotnicze wypadły 
imponująco. Anglja, straciwszy morze, prag- 
nie zdobyć powietrze. Gdy wojna cicho się 
zbliża, zagłuszana mowami dyplomatów, An- 
glja o niej pamięta, Anglja 

  

się do niej gotu- 
W| czerwcowych manewrach angielskich 

biorą udział najnowsze zdobycze techniczne. 

Za. kluczem samolotów my 

  

wskich suną 
wielkie samoloty bombowe. Wśród tych się 
wyróżnia typ najnowszy, olbrzym dziesięcio- 
metrowej długości. Cały zmontowany z meta 
lu gra głębokim basem. Sunie szybko, robi 
200 kilometrów na godzinę. Eskadra ruszą 
do pracy, po chwili już jej niema. Cisza, — 
Gdzieś o 100 kilometrów pękają 
bomby. walą się domy i miasta. 
dobrze pracuje. 

tonnowe 

Eskadra 

ZZ 

A jeżeli chcesz się zapoznać z tem naj- 
młodszem dzieckiem twórczego genjuszu lu- 
dzkiego, masz oto czytelniku 
łów: 

gaść szczegó 

Aparat ma 10 mtr. długości. 2 i pół metr. 
szerokości. Zaopatrzony w cztery silniki mo 

paliwa na 800 kilometrów. Przy 
ogromnej jego szybkości, będącej w tym ty- 
pie samolotów zupełną inowa 

      

ją, ma to og- 
romne znaczenie. Pomieszczenia samolotu są 
szczelnie izolowane, co ważne jest. dla lo- 
tów zimą lub na większej wysokości. Załoga 
składa się z 30 osób. Radjo umożliwia komu 
nikowanie się z punktami operacyjnemi i z 
samolotami wywiadowczemi. 

I oto mamy obrazek: Zdala dolatuje wez- 
wanie — wywiadowcy dostrzegli wroga, wyk- 
ryli ośrodki, mające być zbombardowane. Z 
lotniska jeden po drugim zrywają się olbrzy 
my, by z grzmiącą pieśnią lecieć na zew. 

Eskadra pracuje dobrze. 
Aga 

A kiedy mrozi nam krew wiadomość o 
deszczu ognistym, zrzuconym przez „lewja- 
tanów powietrza”, widzimy inny obrazek: 

Stalowe szyny biegną przez prerje ame- 
rykańskie. Pędzi pociąg, pędzi szereg wago- 
nów. Te wagony, to baterje armatnie, dowo- 
żone na miejsca zagrożone. Zgrzyt hamulca, 
pociąg staje. Wznoszą się paszcze armat, zie 
ja w niebo ogniem. Dobrze celują amerykań 
scy kanonierzy, dobrze pracuje baterja. 

ly 

— Nie chcemy wojny — mówią Niemcy. 
— Francja zawsze pragnęła pokoju. 

— Anglja nie dopuści do nowego krwi. 
rozlewu. 

Brzęk szkła, głośne wystrzały. Czy to bom 
by smoka — samolotu? Czy szrapnełe dział 
szybkostrzelnych? — Nie, to butelki szam- 

pana, to Komisja Rozbrojeniowa wychyla 

puhary na cześć pokoju. 

Vis pacem, para bellum. T. Tollinek. 

Manifestacje hitlerowców 
w kościele. 

ESSEN, 6. VII. (Pat). W. niedzielę do je- 
dnego z kościołów katolickich w Recklinng- 
hausen wkroczył podczas nabożeństwa od- 
dział hitlerowców, składający się z 80 ludzi 
w pełnym umundurowaniu i ze sztandarem 
hitlerowskim. Mimo protestu księdza hitle- 
rowcy demonstracyjnie pozostali w kościele 
do końca nabożeństwa. Wydarzenie to wy- 
wołało wśród miejscowej ludności katolic- 
kiej ogromne oburzenie. 
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teatru — tak samo, jak i kino. Znam 
ludzi. którzy dopiero poznawszy 
„Nędzników* Wiktora Hugo z filmu, 
zapragnęli arcydzieło to przeczytać. 
Kiedyindziej znów artystka, znana z 
obrazów, Ściąga tłumy do teatru. 

Uprzedzenie niektórych wydaw- 
nietw do radja, jako do niebezpiecz- 
nego konkurenta, wynikają więc tyl- 
ko ze zbyt powierzchownego trakto- 
wania sprawy. Gdy przywidzenia te 
znikną, znacznie ułatwiona będzie re- 
klama, która u nas na każdem polu 
szwankuje i w której również Polskie 
Radjo wykazuje więcej cnotliwej 
skromności, aniżeli amerykańskiego 
rozmachu. Triumfy Paderewskiego w 
Paryżu zdobyły dla radja więcej zwo- 
lenników, aniżeli wszelkie przekony- 
wania, zachęcania etc. Była to rekła- 
ma — rzec można przypadkowa, z 
zewnątrz pomoc niosąca. 

— Teraz dopiero — mówi mi pe- 
wien warszawianin (człowiek inteli- 

gentny)—odczułem potęgę radja. Te- 
raz i wtedy, kiedy otrzymywaliśmy 
wiadomości o locie Idzikowskiego... 
'Tak, widzę, że bez własnego radja w 
domu, człowiek dzisiejszy jest głu- 
chym i ślepym kaleką. Muszę je so- 
bie założyć. 

Dopiero teraz! 
Ha! lepiej późno, niż nigdy. 

Benedykt Hertz. | 

RE ZG
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WIEŚCI I O 
Padł ofiarą 

RAZKI 
obowiązku. 

  

Zamordowanie posterunkowego P. P. w czasie służby 
patrolowej. 

W dniu 6 b. m. w godzinach przed- 
południowych został zamordowany 
na trakcie Dołhinów—Dokszyce w 
powiecie dziśnieńskim posterunkowy 
Policji Państwowej Andrzejewski, bę- 
dący w służbie patrolowej, Rozpoczę- 
te bezzwłocznie dochodzenia wykaza- 
ły, że sprawcami morderstwa są 
przypuszczalnie zawodowi złodzieje, 
na których natknął się posterunkowy 
Andrzejewski, w chwili, gdy po do- 

konaniu większej kradzieży uciekali 
z łupem. Za sprawcami rozpoczęty 
został natychmiast energiczny — ро- 
ścig, kierowany przez wiceprokurato- 
ra rejonowego i powiatowego komen- 
danta Policji Państwowej. Nad spra- 
wnością działania policyjnych oddzia 
łów pościgowych czuwa przybyły na 
miejsee wojewódzki komendant Poli- 
cji Państwowej. 

Tragiczny wypadek w Olkienikach. 
10 ofiar wściekłego psa. Poszkodowanych przewieziono 

do Wilna. 

  

Miasteczko Olkieniki było onegdaj wi- 
«dłownią tragicznego wypadku. 

Pewien gospodarz miejscewy trzymał na 
uwięzi wściekłego psa, którego, aczkolwiek 
(był bardzo niebezpieczny dla otoczenia, nie 
zgadzał się zastrelić. 

   

QOnegdaj pies przegryzł sznur do którego 
fbył przywiązany, zerwał się z uwięzi i za- 
«*zął napastować przechodniów. W; miasłecz 

ku powstała nieopisana panika. Przechodnie 
w popłochu zaczęli się chować do bram, 

Zaalarmowana policja urządziła obławę 
na wściekłe zwierzę, podczas której udało 
się je zastrzelić 

Zanim zdołano psa zastrzelić pokąsał on 
dotkliwie 10 osób, niektórych bardzo cięż- 
ko. Wszystkich poszkodowanych przewi 
ziono do Wilna celem dokonania chronią- 
cych przed wścieklizną zastrzyków. (e) 

  

   

Dwie osoby utonęły 
podczas przejażdżki łodzią. 

Onegdaj w południe w czasie przejażdżki 
dłodzią po jeziorze Malwy gm. zaleskiej na- 
stapila katastrofa. Lodž z czterema pasażera- 
mi wywróciła się na środku jeziora. Z czwór 
ki zaledwie jeden z pasażerów umiał pływać 
Byt to 19-letni Wacław Jagodziński, który 
= trudem wydobył na brzeg 24-letniego Piot 
ra Kaszela, mieszkańca wsi Łanieńce i wy- 
«czerpany rzucił się do wody celem ratowania 
17-letniej Wiktorji Narkiewiczówny i 19-to- 
letniej Kazimiery Błędzinówny. 

    

Jagodzinński poch ił za włosy obie to 
nące dziewczyny, zamierzając z niemi dostać 
się do brzegu, lecz dziewczęta kurczowo u- 
czepiły się chicpca, utrudnia mu pły 
cie. Mimo grożącego niebezpieczeństwa Ja- 
godziński zdołał wyciągnać na powierzchnię 
wody Narkiewieczównę i dostać się z nią do 
brzegu. Niestety dziewczyna była już martwa 
Po godzinie wydobyto również zwłoki Błę- 
dzinówny. 

    
   

    

Wyrok Śmierci na członków 
bandy Bachara. 

NOWOGRÓDEK, 6. УП. (Pat). W, trzecim 
«dniu rezprawy doraźnej przed nowogródzkim 
Sądem Okręgowym w sprawie bandy Bacha- 
ra Sąd ogłosił wyrok, mocą którego skazani 
zostali na karę Śmierci przez powieszenie 4 
«złorkowie bandy, a mianowicie Jan Bachar. 
"Włodzimierz Stasiewicz, Hawrosz Aleksan- 

der, Malec Aleksander: 3 oskarżonych: Wa- 
lerczukiewicza Józeia, Deroszkiewicza Teo- 
dora i Buszejko Nikodema skazano na bez- 
terminowe ciężkie więzienie. Sprawę 8 05- 
karżenego Kopytko Jana Sąd przekazał na 
drogę postępowania zwykłego. 

Młodociany fałszerz 50-groszówek. 
Wipebliżu wsi Siemiatycze koło Olkienik 

"w kuźni J. Bolesławowicza ujęto na gorą 
«ym uczynku Michała Bolesławowicza, któ- 
wy fałszował 50-groszowe monety. Bolesła- 

wowiez, liczący załedwie 18 lat, za namowa 
swego kolegi chciał w ten sposób zaopatrzyć 
się w potrzebną gotówkę na wyjazd ma ro- 
boty rołne. - (e) 

  

a>. - IMiejski 
Kine -Teatr Dźwięk. 

| w Nowogródku   

Dziśl Korona polskiej czoł. twórczości film. dźwięk.-śpiewnych 

10-ciu z PAWIAK 
granicznego poświęcenia się z dziejów walk narodu w i906 r. 
W rol. gł: Batycka, Samborski, Brodzisz, Węgrzyn i inni 

Porywająca pieśń nie- 
śmiertelnej miłości bez- 

  

Nowogródek. 
| Akeja kalturalno-ošwiatowa 
Bezpartyjnego Bloku w Nowogródku. 

Snów. 

Onegdaj odbyły się w Snowiu pow. nieś- 
"wieskiego dwie imprezy, zorganizowane przez 
Koło Gminne BBWR. w Snowiu przy udzia 

"delegata Sekr. Wiojew. BBWIR. w Nowogród 
"ku p. R. Kawalca. 

Najpierw zorganizowano zawody łuczne, 
na które przybył mistrz Nowogródka i mistr« 
"Chorągwi Harcerskiej Wileńskiej w strze- 
laniu z łuku, członek 3-ciej drużyny har- 
*cerzy im. Marszałła Piłsudskiego Apołonik 
Piotr. Zawody zbudziły bardzo żywe zainte- 
resowanie wśród młodzieży i miejscowej lu 
ości. Zwycięzcom w zawodach ofiarowano 
„jako nagrody: 1 łuk, wykonany przez 3-cią 
*drużynę harcerzy im. Marszałka Piłsudskiego 

_w Nowogródku, tabliczkę czekolady 1 5 egz. 
<siążki pod tytułem: „Jack London* piór» 
R. Kawalca. й 

Nagrody ofiarował Sekr. Wojew. BBWR. 
"w Nowogródku i autor książki. 

W; południe, zaraz po nabożeństwie wy- 
głosił delegat Sekr. Wojew. BBWR. w No. 
wogródku p. R. Kawalec odczyt na tema!: 
-„Formy życia kulturalnego ze szczególne 
uwzględnieniem wychowania fizycznego * 
przysposobienia wojskowego”. Widzowie wy 
pełniający po brzegi salę wysłuchali odczy- 
słu z wielkiem zainteresowaniem. 

Horodziej. 

Kolo Gminne BBWR. w Horodzieju zor: 
<ganizowało onegdaj odczyt na temat: „Za- 
*gadnienie obronności kraju i przygotowywa- 
nic ludności na wypadek ataku gazowego 
nieprzyjaciela". Odczyt zgromadził dużą i- 
dość publiczności, co świadczy .wymownie o 
potrzebie prowadzenia pracy kulturalno - 
"oświatowej. Prelekcję wygłosił przybyły spec 
8 lnie z Nowogródka delegat Sek: ojew. 
-BBWIR. w Nowogródku p. R. Kawalec. 

Szczuczyn. 
Święto pieśni. 

    

    

    

„, Piękną, zaiste, myśl rzucił w roku ubieg 
stym p. Inspektor Szkolny powiatu szczuczyń- 
skiego k/Lidy — obchodzenia dorocznego 

sięta Pieśni*, którego celem jest budze- 
mie wadoścj życia. rozmłłowanie ludu w 
=swojskich melodjach i krasie barw. wydo- 
bycie z duszy ludzkiej najgłębszego tonu, 
majistotniejszej treści. 

Krzewieniem tej idei gorliwie zajęło się 
"nauczycielstwo szkół powszechnych, przygo 
łowując na tegoroczne „Święto Pieśni* bo- 
S8aty i urozmaicony program, składający się 
= produkcyj tanecznych dzieci szkolnych, in- 
Šcenizacji, spiewów chóralnych i. muzyki 
<espołów orkiestrowych. 

„Przy pięknej pogodzie na šwiežem 
wietrzu odbyła się uroczystość. 

Na tle zieleni traw i drzew szczególnie 
<obrze uwydatniła się pomysłowa insceni- 
Zacją „Święto wiosny*. Wkzystkiemi barwa- 
Mi lęczy zamigotał korowód dziewcząt w 
sirojąch krakowskich, śpiewających pieśń na 

  

      

po-   

  

    

    <cześ ćwiosny i ziemi, dookoła, przybranych 
w kolorowe wstęgi i kwiaty, choi i skła- 
dających gospodarzom życzenia obfitych 
plonów. 

Chóralna deklamacja oraz przemówienie 
"gospodarza: „Zwiesnaż-ci idzie, zwiesn. 
(z Chłopów* Reymonta), wypowiedziane z 
wielką siłą uczucia, prostotą i wdziękiem. 
złożyły się na całość artystyczną nastrojo- 
"wego obrazu. 

__ Również efektownie wypadły tańce ryt- 
miczne dziewczynek ze szkoły powszechnej 
w Ostrynie. Dziatwa w białych sukienkach, 
= wiankami z kraśnych maków na główkach, 
SPrawiala wrażenie tańczących motyli. 

Z pośród chórów wyróżnił się najbardziej 

  

chór męski państwowego Seminarjum Nau- 
czycielskiego, który znakomicie wykonał na 
cztery głosy „Sztandary polskie w Kremlu" 
Lachmana i kilka pieśni ludowych. 

Bardzo milutko odśpiewały dziewczynki 
ze szkoły ćwiczeń dwie piosenki: „Śpij dzie- 
cinko, śpij” i „Wisło moja“. 

Chór dzieci ze szkoły powszechnej w Ró- 
ce świetnie wykonał „Wiatraki* Noskow- 
ego i mazura „Okrężne*. 
Wspomniane produkcje, stojące na wyso- 

kim poziomie artystycznym, osiągniętym w 
tak krótkim czasie, dają pojęcie o ogromie 
pracy i wysiłku, świadczą o niespożytej e- 
nergji i poświęceniu się nauczycieli szkół 
powszechnych. którzy z pieśnią na ustach 
budują Ojczyznie nowe, lepsze jutro. 

     

      

Marja Paszkowiczowa. 

| Mejszagoła. 
Zakończenie roku szkołnego. 

$pora wiejska izba gęściutko zastawiona 
ławami, jeszcze gęściej zapełniona, odświęf- 
nie przybraną ludnością. Tuż nad głowami 
zwieszają się gałązki więdnącej brzozy, za- 
pach której rozchodzi się dokoła. Miły na- 
strój, oczekiwanie czegoś bardzo ciekawego, 
co ma się ukazać za chwilę z za kurtyny z 
samodziałów, pośrodku silnie ściągniętej piąst 
kami dzieci, których głosy przyciszone do- 
dają tajemniczości. Dzwonek. rozsuwa się za 
słona i mamy przed oczami parę królewską 
na tronie. Odegrywa się piękna historja „Kop 
ciuszka“, budząca wspomnienie dzieciństwa. 
Triumf skromności i dobra — treść prosta, 
zrozumiała, publiczność z zapartym tchem 
śledzi przebieg bajki. Wi tych niewymuszo- 
nych ruchach dzieci, w ich poprawnej mowie 
i odpowiedniej do treści intonacji jest cza- 
stka duszy tej, co je nauczyła mówić i rozu- 
mieć, co mówią. 

Po przedstawieniu popis, jeszcze milszy 
i ciekawszy: Śpiewy. wiersze poważne histo- 
ryczne i © kotku na płocie, a tamże żegna- 
jące szkołę. W! końcu nauczycielka, p. He- 
lena Porewiczowa, ajk rojem otoczona gro- 
madką dzieci, mówi o ich postępach w nau- 
ce i zachowaniu się z temi, co szkołę koń 
czą. Naraz jedna dziewczynka prędko pod- 
chodzi, nachyla się nad rękami „pani*, dzię- 
kuje jej przerywanym od płaczu 'głosem za 
to, że uczyła ją geografji i że ona szkołę 
skończyła. Dziewczątko pewnie przygotowało 
sobie przemowę o wszystkich przedmiotach, 
a tu wszystko we łzach się roztopiło, została 
tylko rozczulająca geografja, która niejedne- 
mu z obecnych również łzę z oczu wycisnęła. 

Była jedna wiele dająca do myślenia 
chwila w tej uroczystości, kiedy nauczyciel- 
ka mówiła do dzieci, by nie zapomniały o 
szkołe, a dając im na pamiątkę książeczk* 
do nabożeństwa, prosiła, by biorąc je do rą 
dzieci wspominały swą nauczycielkę, a przy 
spotkaniu nie wstydziły się z nią przywitać, 
jak to się zdarza z niektórymi dawniejszymi 

uczniami. co boją się czapkę zdjąć przed 
ą nauczycielką. 

Lekkie rozgoryczenie, towarzyszące tym sło 
wom, świadezy o niejednej ciężkiej chwili 
walki obowiązku ze zniechęceniem, gdyż pra 
ca nauczycielstwa nietylko bywa niezrozumia 
na, lecz ęsto bezpodstawnie krytykowana. 
Cała pociecha, iż w niejednem serduszku 
dziecięcem na długo zachowuje się wdzię 
ność dła tych, co z poświęceniem dzielą się 

z niemi skarbami wiedzy. Obecna. 

Lida. 
To poprostu nie do uwierzenia. 
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Nie przebrzmiały jeszcze echa niesamowi 
tych wyścigów nieboszezyków w trumnach 
powstałych dzięki ks. dziekanowi Bojaruń- 
cowi z Lidy o czem pisaliśmy przed kilku 
dniami, gdy znów mamy do  zanotowania 
wypadek który jest już poprostu nie do u- 
wierzenia, Do wiadomości naszego korespon 
denta doszło, że w dniu 10 ub. miesiąca mie 

  

RURIER 

Z KRAJU. 
szkańcy wsi Ciaby gminy lidzkiej Stanisław 
i Józef Biercewieze przywieźli furmanką cho 
rego cjca swego Ignacego Biercewicza do ks. 
dziekana Bojaruńca aby ten go wyspowiadał 
i udzielił ostatnich namaszczeń. Ksiądz В. 
odmówił prośbie Biercewicza tłumacząc sę 
brakiem czasu (sic) i kazał przywieźć chore- 
go w dniu następnym, Strapieni kmiotkowie 
ojea odwieźli do domu gdzie ten tejże nocy 
zmarł, Przed śmiercią ś p. Biercewicz powie 
dział, że Bogu poskarży się na księdza B. 
Na drugi dzień wspomniani Biercewicze Sta- 
nisław i Józef przybyli do księdza B. z pro 
śbą by ojca ich pochował bezpłatnie gdyż 
nie mają pieniędzy ewentualnie pozwolił 

pcchować przez księży Pijarów. ks. Boja- 
runiec Biercewiczów wyrzucił poprostu za 
drzwi z epitetem którege powtórzyć ze zro- 
zumiałych względów nie możemy. 

Podając z obowiązku dziennikarskiego 
ten nienotowany w historji kościoła katolie- 
kiego w Lidzie wypadek sądzimy, że w „dzia 
łalność* księdza Bojaruńca wejrzą władze 
kościelne bo te wywołać może niepożądane 
skutki, M-ur 

    

  

Dukszty. 
Wystawa robót ręcznych, 

Dnia 26 czerwca w lokalu „warsztatów* 
szkoły powszechnej w Duksztach odbyła się 
Wystawa robót ręcznych. 

Wystawa posiadała dwa działy: dział ko- 
szykarski i dział krawiecki. W dziale ko- 
szykarskim zwracały uwagę stół i fotele 
(zwykłe i tapicerowane) precyzyjnie wykona 
ne, łóżeczko dziecinne. pięknie wykonane 
sieszadło z lustrem, bujaki, etażerki, kosze 

na kwiaty, talerze na chleb i t. d. Wszystko 
to było w i wikliny. 
Dział ko ski zorgar H. S- 
przykowski, instruktor robót ręcznych w 
szkole powszechnej w Duksztach. 

Dział krawiecki uderzał oryginalnością 
pomysłów i artystycznem wykonaniem. Je- 
den ze stołów był zasłany serwetą hafiowa 
ną motywami ludowemi, any były upięk- 
szone makatami. Łóżeczko dziecinne, przyb- 
rane kapą i pięknie wykonanem pokryciem 
na poduszkę, su ki dziecinr fartuszki. 
serwetki i wiele innych najrozmaitszych rze- 
czy tworzyły miłą dla oka cało: Wystawa 
robót krawieckich powstała dzięki wysiłkom 
p. Wł. Rostowskiej. 

Zwiedzająca wystwę publiczność zakupiła 
najrozmaitszych eksponatów na 100 zł. 

Wistęp na wystawę bezpłatny. 

Eksponaty z działu koszykarskiego i kra- 
wieckiego były wykonane przez uczniów i 
przez uczenice starszych oddziałów szkoły 
powszechnej pod kierownictwem i z pomoca 
wyżej wymienionych instruktorów. P. H. 

cowskiemu i p. Wł. Rostowskiej za 
ie miłej — i wartościowej dla tut. 

społeczeństwa imprezy należy się szczere po- 
dziękowanie. B. Ow. 

Brześć Litewski. 
Pożary. ч 

We wsi Ugolec, pow. stoliūskiego, wy- 
buchł pożar, skutkiem czego spaliło się 14 
domów mieszkalnych, 18 stodół, 10 chlewów 
50 sztuk bydła oraz większa ilość narzędzi 
gospodarskich. Wypadków z ludźmi nie było 

Wie wsi Lubaczynie, pow. łuninieckiego, 
z nieustalonej przyczyny wybuch pożar w 
zabudowaniach Bazylego Romanowicza, sku- 
tkiem czego spaliły się doszczętnie zabudo- 
wania wspomnianego, oraz na szkodę in- 
nych włościan 14 domów mieszkalnych, 17 
stodół, 30 chlewów, 41 sztuk bydła, duża 
ilość narzędzi rolniczych. Podczas akcji ra 
tunkowej, 10 mieszkańców zostało poparzo- 
nych. 

    

    

  

     

    

      
       

  

  

     

  

   
      

   
     

   

  

    

Ofiary piorunów. 

Wi ostatnich dniach na terenie wojewódz- 
twa poleskiego zanotowano szereg wypad- 
ków porażeń piorunem. które spowodowały 
śmierć kilku osób, a mianowicie: we wsi Bu- 
demel pow. stolińskiego została zabita od 
pioruna 60-letnia Anna Troniec, we wsi Dzia 
tłowicze pow. łuninieckiego została porażona 
16-letnia Anastazja Matjuch, oraz 29-letni 
Lawrenty Bystrycki. Wreszcie ponieśli śmierć 
od uderzeń pioruna 18 I. Walenty Rudk 
wicz mieszkaniec Szereszewa pow. prużań- 
skiego i Anastazja Polesko mieszkanka m-ka 
chut. Czertyk pow. stolińskiego. 
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Tragiczne zajście. 

Gajowi maj. Orzechowo Główne, pow. 
brzeskiego, Demjan Cheduń, Piotr Jurek i 
Jakób Łueyk, z polecenia władz, chcieli do- 
prowadzić do policji kilkunastu mieszkań- 
ców chut. Orzechowskich, za to, że kosili 
łąkę eerkiewną. Osobniey ci stawili opór, bi- 
jąe kosami gajowych, wskutek czego jeden 
z gajowych we własnej obronie wystrzelił z 
rewolweru, kładąc trupem na miejscu Wło- 
dzimierza Pogiesa, na widok czego pozostali 
chłopi zbiegli. 

Skazanie komunistów. 
Sąd Okręgowy w Pińsku, wydział Zamiej 

scowy w Brześciu n. B., na sesji wyjazdowej 
w Kobryniu, rozpatrywał sprawę mieszkań- 
ców pow. kobryńskiego, oskarżonych o na- 
leżenie do komunistycznej partji zachodniej 
Białorusi. Po przeprowadzeniu przewodu są 
dowego, sąd skazał trzech po 4 lata ciężkie- 
go więzienia, 5 po 3 lata więzienia, 3 po 2 
lata i 7 po roku więzienia, zaś trzech unie- 
winnił. 

Z pogranicza. 
Z Sowietów wciąż uciekają. 

Przedwczoraj rano przez granicę polsko- 
sowiecką przedostał się konno strażnik so- 
wiecki III oddziału straży granicznej Nikifor 

Martynow, który zbiegł ze straży Bogomołki 
w rejonie Kozłowszczyzny. 

W tymże dniu na sąsiednim odcinku Min- 
kiewicze przedostało się 4 uczniów i 1 stu- 
dent z Mińska, którzy zbiegli przed areszto- 
waniem. 3 

Požary nie ustają. 
Wi noey' w zaściaku Uliliszki gm. Smoł- 

wy z nieustalonych przyczyn wybuchł pożar. 
który strawił kilka budynków gospodarskich 
braci Wbjtkowiczów. 

We wsi Uniekie Bory gm. piotrowskiej 
spaliło się 17 demów mieszkalnych i 6 sto- 
dół. Pożar powstał z nieostrożnego obchodze- 
nia się z ogniem przez dzieci pozostawio- 
ne bez opieki w domu Jana Kozłowskiego. 

Konfiskata broni u włościan. 

Z polecenia władz administracyjnych w 
ub. miesiącu na terenie powiatów woj. wi- 
leńskiego przeprowadzona została rewizja 
wśród włościan w poszukiwaniu broni. W 
wyniku rewizji znaleziono 17 karabinów, 3: 
rewolwerów różnych systemów, 16 bagnetów 
i pałaszy oraz mnóstwo amunicji. 

ATEITIS OST TRAIN ЕН 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

RAT TAS ROE AKSIRSNS 

WIBE N SKY 

Restauracja Bazyliki. 
Prace nad restauracją Bazyliki po 

suwają się szybko naprzód. Podzie- 
mia są już na ukończeniu. Pozatem 

  

zakończono zabezpieczanie ścian ka- 
plicy św. Kazimierza. przed skutkami 
ewentualnej powodzi. 

Co będzie z ławnikiem Łokucjewskim? 
Wlobee odrzucenia przez Sąd Apelacyjny 

starań Magistratu © przyznanie mu prawa 
"wystąpienia w charakterze oskarżyciela po- 
siłkowego, dowiadujemy się, że sprawa p. 
Łokucjewskiego znajdzie się ponownie na 
najbliższem posiedzeniu Rady Miejskiej. 

Tym razem Rada Miejska zajmie już kon 

kretne stanowisko w stosunku do osoby p. 
Łokucjewskiego i inkryminowanych mu za- 
rzutów. 

Powrót więc do urzędowania ławnika p. 
Łokucjewskiego możliwy jest jedynie po wy- 
powiedzeniu się Rady Miejskiej. 

Przebudowa i dostosowanie lotniska 
do potrzeb komunikacji lotniczej. 

W związku z mającem wkrótce nastąpić 
uruchomieniem komunikacji lotniczej na 
szlaku Warszawa—Wilno—Ryga—Tallin za- 
chodzi potrzeba dostosowania lotniska w 
Porubanku do wymagań komunikacji mię- 
dzymiastowej. 

ramienia Ministerstwa Komunikacji 
sprawą tą zajęła się Wileńska Dyrekcja Ko- 

Oszukał szereg 

   

  

lejowa, która w dniu wczorajszym nadesłała 
do Magistratu pismo z prośbą o ustąpienie 
16 ha ziemi okalającej lotnisko. Magistrat 
wyraził już swą zgodę, ze względu jednak na 
lo, że ziemia ta znajduje się chwilowo w po- 
siadaniu Uniwersytetu, zmuszony jest w spra 
wie tej porozumieć się z władzami uniwersy- 
teckiemi. 

firm wileńskich 
i zbiegł do Litwy. 

Zagadkowe zaginięcie majstra szewskiego oraz właściciela 
skiepu obuwia przy ulicy Wileńskiej. 

W sferach kupieckich miasta. szczególnie 
w branży obuwia, wywołała zrozumiałą sen 
sację nagła ucieczka majstra szewskiego 0- 
raz doniedawna właściciela skłepu z obu- 
wiem przy ulicy Wileńskiej K, Juszki. 

УЙ związku z ucieczką Juszki do policji 
Śledczej wpłynął szereg skarg od miejsco- 
wych firm z których wynika, iż Juszko po- 
pełnił cszustwo nabierając kilka firm na su- 
mę blisko 10.000 zł. 

Przed swoją ucieczką Juszko, korzystają: 

cy w szeregu firm wileńskich z kredytu, na- 
brał na weksie większe ilości towarów, tłu- 
macząe się, iż ma do wykonania jakiś wię- 
kszy obstalunek. Otrzymane towary Juszko 
spieniężył i potajemnie złikwidował swój 
sklep poczem pokryjomu wyjechał z Wilna. 

Według otrzymanych przez poszkodowa- 
nyeh kupców informacyj, Juszko miał rze- 
komo zbiee de Litwy kowieńskiej. Za zbieg- 
łym rozesłano listy gończe. (e) 

Fałszywy skarb przy ulicy Jatkowej. 
Onegdaj mieszkańcy ulicy Jatkowej pod- 

nieceni zostali sensacyjną wiadomością, któ- 
ra lotem błyskawicy obiegła całą dzielnicę, 
iż w jednem z opróżnionych mieszkań domu 
p. Noara, podczas rozbierania starego pieca 
ujawniony został niespodziewanie złoty 
skarb olbrzymiej wartości. 

Skarb ten, zestał znaleziony przez dozor- 
czynię domu, która rozbierając stary piec 
natrafiła na zardzewiałą żelazną skrzynkę. 
W! skrzynce znajdowało się wiele złotych 
monet 5 i 10 rublowych. 

Wi okamgnieniu przed domem Noara ze- 

    

  

—н 1 О: Čyrylla i Metodego. 

Czwartek | 4,0: Elżbiety. 

ro 
Liuiac | Wschód słońca — g. 2 m. 54 

Zachód  „ —g.7 m.54 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 6/V!! — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 761 

= | 

Temperatura średnia + 26 C. 
s najwyższa —- 28° С. 

” najniższa -- 150 C. 
Opad: — 

Wiatr: północny. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

OSOBISTA 
— Dyrektor Kołei Państwowych inż. Ka. 

zimierz Falkowski wyjechał dnia 5 b. m. do 
Warszawy w sprawach służbowych i powróci 
do Wilna dnia 9 b. m. 

— Komendant Policji Państwowej na m. 
Wilno inspektor Leon Izydorczyk rozpoczął 
kilkutygodniowy urlop wypoczynkowy. Za- 
stępstwo objął komisarz Aleksander Herr. 

— Prezes Sądu Apelacyjnego w Wilnie 
Michał Kaduszkiewicz rózpoczął w dniu 4 
b. m. urlop wypoczynkowy. 

MIEJSKA. 

— Bezrobocie w poszezególnych branżach 
Podług ostatnich danych stan bezrobocia na 
terenie Wilna w poszczególnych branżach 
przedstawia się następująco. murarzy 400, 
robotników cegielnianych 180, malarzy 150, 
cieśli 200, brukarzy 150, robotników budow- 
lanych niewykwalifikowanych 550, robotni- 
ków budowlanych wykwalifikowanych 120. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Otwarcie sezonu kuracyjnego w Lega- 
ciszkaeh. W| dniu 10 lipca r. b. (niedziela) 
w Akademickiej Kolonji Wypoczynkowej w 
Legaciszkach odbędzie się uroczystość otwar 
cia sezonu kuracyjnego. Na uroczystość przy 
będą przedstawiciele władzy państwowej, Se- 
natu USB. oraz licznie zaproszeni goście. 

Program uroczystości jest następujący: 
1) godz. 9 — Zjazd gości, 2) godz. 9 min. 
50 — śniadanie, 3) godz. 11.15 — msza św., 
4) godz. 12 akt uroczystego otwarcia sezonu, 
5) godz. 2 — obiad, 6) godz. 6 — „Żywa 
Gazetka“, 7) godz. 7 min. 30 — kolacja, 81 
godz. 8 min. 30 zabawa taneczna. Wyjazd z 
Wilna do st. Zawiasy o godz. 8 min. 5 (po 
południu godz. 14 min, 13). Wstęp i koszta 
pobytu 4 zł. 

— Podziękowanie. Zarząd Związku Aka- 
demików Litwinów USB. w Wilnie składa 
dyrektorowi Zdrojowiska p. Senatorowi W. 
Abramowiczowi oraz p. Burmistrzowi T. 
Przyborze podziękowanie za poparcie i oka 
zanie wiele życzliwości Związkowi przy urzą 
dzaniu amatorskiego przedstawienia — kon. 
certu w dniu 3. 7. b. r. w zdrojowisku Dru 
skieniki. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Egzamin konkursowy do Kompanji 1 

Korpusu Kadetów Nr. 1 we Lwowie. Wi dn. 
22 do 26 sierpnia 1932 r. odbędzie się egza- 
min konkursowy do kompanji 1 (klasy 4-tej 
gimn. typu mat.-przyrod.) Korpusu Kadetów 
Nr, 1 we Lwowie. 

Podania o dopuszczenie do egzaminu kon 
kursowego należy wnosić wprost do Komen- 
dy Korpusu Kadetów Nr. 1 we Lwowie przy 
ulicy Kadeckiej najdalej do dnia 10 sierpnia 
1932 r. 

O przyjęcie ubiegć się mogą kandydaci 
z ukończoną z pomyślnym wynikiem 3-kl. 
gimn. lub 7 klasą szkoły powszechnej, fizycz 
nie zupełnie zdrowi. 

Wiarunki przyjęcia są do nabycia w cenie 
1 zł. na portjerce Korp. Kad. Nr. 1 względ- 
nie za nadesłaniem kwoty 1 zł. w znaczkach 
pocztowych. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Likwidacja strajku w gminie żydow- 

skiej. Trwający od 6 tygodni strajk w gminie 
żydowskiej został w dniu wczorajszym zlik- 
widowany. W) likwidacji strajku pośredni- 

   

  

brał się duży tłum ciekawych. którzy z zaz- 
drością oczekiwali dalszych wieści od szczę- 

śliwej dozorczyni. 
Radość tej ostatniej nie trwała jednak 

zbyt długo, gdyż wkrótee wyjaśniło się, że 
ujawnicny przez nią skarb nie przedstawia 
żadnej wartości. 

Skąd się znałazła w piecu skrzynka ze 
stalszcwanemi monetami narazie nie zosta- 
ło wyjaśniene. Mieszkańcń tego domu ©- 
powiadają, że przed laty zajmował to miesz- 
kanie jakiś jubiler, po którym prawdopodo- 
bnie pczostał ten „złoty skarb* (e) 

| КА 
czył Starosta Grodzki, z którego inicjatywy 
odbyło się kiłka konferencyj. 

JW dniu wczorajszym osiągnięte została 
wreszcie porozumienie. Obie strony poszły 
na ustępstwa, wobec czego kwestja angażo- 
wania personelu została załatwiona kompro. 

Isowo. 

Z dniem dzisiejszym w gminie żydowsk 
ma być podjęta normalna praca. 

      

      

      

RÓŻNE. 
— Do Komisarzy Spisowych w Wilnie. 

Naczelny Komisarz Spisowy w Wilnie p. Na- 
gurski zawiadamia, że odznaki za udział w 

II Powszechnym Spisie Ludności R. P. 19 
grudnia 1931 r.), będą wydawane w Central- 
nem Biurze Statystycznem przy ul. Domini- 
kańskiej Nr. 2, w dniach: 7 lipca b. r. dla 
Komisarzy Spisowych o nazwiskach rozpo- 
czynających się na lit. A—F; dnia 8 lipca— 
lit. G—L; dn. 9 lipca — lit. Ł=P; dn. 11 
lipca — lit. R—Z. ё 

TEATR I MUZYKA 
— „Chata za wsią* w Bernardynce. Dziś 

w czwartek 7 lipca o godz. 8 m. 15 wiecz. 
interesująca sztuka z życia Cyganów i wsi 
polskiej p. t. „Chata za wsią*. Oryginalne 
tańce i śpiewy są uzupełnieniem ciekawej 
treści. Udział licznych chórów, statystów i 
orkiestry. Zaznaczamy, iż „Chata za wsią” 
z końcem bieżącego tygodnia schodzi już z 
repertuaru. 

Jutro w piątek o godz. 8.15 wiecż. „Cha- 
ta za wsią”. 

— „Od kanapy... do fotela* w Lutni. Dziś 
w czwartek 7: lipca o godz. 8.15 wiecz. we- 
soła komedja Coouls'a i Rivoire'a p. t. „Od 
kanapy... do fotela”, przedstawiająca w spo- 
sób pełen humoru stosunki polityczne i spo- 
łeczne obecnej Francji. Cała akcja toczy się 
żywo, coraz tryskają bomby dowcipu, zręcz- 
ma satyra podkreśla wiele ciekawych sto- 
sunków. 

— Zapowiedź najbliższej premjery. W 
pierwszych dniach przyszłego tygodnia Te- 
atr Letni w Bernardynce wysiapi z premjerą 

    

  

  
  

wesołej farsy p. t. „Florette i Patapon“. Sze- - 
reg przezabawnych sytuacyj oraz wesoła. bez 
troska treś ćtej komedj. ściągać będzie 
do Bernardynki rzesze widzów spragnionych 
pogodnej rozrywki i odpoczynku po codzien 
nych troskach. $ 

— W niedzielę po południu „Awantura 
w raju* w Bernardynee. W) niedzielę dn. 10 
lipca o godz. 4 po poł. wciąż ciesząca się 
dużem powodzeniem farsa Arnolda i Bacha 
p .1. „Awantura w raju*. Ceny miejsc po- 
południowe. 

— Park im. Żeligowskiego. Dziś Koncert 
Wileńskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyr. 
Michała Małachowskiego oraz ostatni pożeg- 
nalny występ Chóru Rewellersów pod kie- 
rownictwem J. Świętochowskiego. 

RADIJO 
CZWARTEK, dnia 7 lipca 1932 roku 

11,58: Sygnał czasu. 12,05: Muzyka z płyt. 
12,40: Kom. met. 15,85: Program dzienny. 
15.40: Utwory Beethovena (płyty), 16.30: 
Kom. Akad. Koła Misyjnego. 16.40: „Mała 
skrzyneczka“. 17,00: Koncert. 18,00: Z życia 
djabłów na Wileńszczyźnie" — odcz. 18,20: 
Muz. tan. 19,15: „Skrzynka pocztowa Nr 
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: Włiadomości sportowe. 22,50: Muz. tan. 

  

  

    
  

PIĄTEK. dnia 8 lipca 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program dz. 
i ludowe różnych narodów (pły- 

ty). Kom. met. 15.40: Muzyka z płyt. 
16.30: Kom. Wil. Tow. Org. Kół. Roln. 16.40: 
Rozkosze jazdy kajakiem odczyt wygłosi 
Grzełak. 17.00: Koncert. 18.00: „Włalka 2-ch 
pokoleń w Atenach* odczyt wygł. St. Srebr: 
ny. 18.20: Muzyka lekka. 19.15: Z zagadnień 
litewskich. 19.: Program na sobotę. 19.33: 
Prasowy dziennik radjowy. 19.45: Przeglad 
pr. moln. krajowej i zagranicznej. 20.00: Kon- 
cert symfoniczny. 21.50: Komunikaty. 22.00: 
Muzyka taneczna. 22.40: Wiiadomości spor: 
towe. 22.50: Muzyka taneczna. А 

       

  

    

  

  

Echo hejnału. 
Dziwne się dzieją rzeczy w tem Wiilnief 

Oto „arcykatolicki* organ „Dziennik Wileń- 
ski ścislej mówiąc p. Dangiel, podkpiwa z 
trąbionego na wieży katedralnej hejnału, że 

  

   

    

to, powiada, nie dość artystycznie, nie dość 
dokładn Nie znam kwalifikacyj muzycz- 
nych autora tej notatki, ale jeśli ma tak 

  

delikatne ucho, jakże musi cierpieć w kościo 
łach jeśli do nich chodzi i na uroczystościach 
ludowych, gdzie nie zawsze pobożm 
raża się harmonijnie. I dlaczegóż taka dy- 
skrecja w zatajeniu jaki to hejnał grają w 
Wilnie, może nie wdział? 

Otóż ponieważ ja byłam tą niewiastą któ- 
ra mimo oporu prez. Katolic! Polek, 

    

    

    
   

nudziła i prosiła żeby z wile eży roz 
legał się hymn Ostrobramskiej Najświętszej 
Panny, i wiele miałam podziękowań od 

ich i duchownych za to. śpieszę jesz- 
> raz wyjaśnić niewiedzącym, że 1) nigdy 

ie nie trąbiono hejnału innego, jak na 
j Panny, Gwiazdy Zaran- 

nej, gdyż hej n zwano poranną pieśń о- 
bozową, 2) že Wilno oddawna śpiewa przy 
obrazie Ostrobramskim „Witaj no, nieu- 
stanną czcią w kich ludzi”, pieśń i me- 
lodję doskonale się nadającą do hejnału, i 

2 wileńską, charakterystyczną, którą 
każde dziecko zna i kocha. To jest hejnał 
wileński, jak jest krakowski: Rota którą zda- 
je się protego b. karykaturzysta Słowa 
a obecnie Dziennika Wil., nietylko że nic nie 
ma wspólnego z Wilnem i b, pisana dla za 
boru pruskiego, ale jest pieśnią świecką, o 
słowach obrzydliwych, (z tem pluciem), a 
mój Boże! Czyż potomkowi kurladzkich ba- 
ronów, rycerzy Marji. Krzyżaków może, wy- 
pada da swe preferencje świeckiej pieśni 

i i do Niemców nad hymnem do Naj 
j Panny? Haer. 

  

  

    

  

cześć    

  

       
          

  

     

      

     

   

   

NOWINKI RADIOWE, 
BAKMAN i LONDER. 

Dn. 7 lipea o godz. 17.00 skrzypek Szymon 

Bakman odegra w radjowym koncercie soli- 
stów rzadko słyszaną Sonatinę E-moll Mi- 

kołaja Paganiniego, następnie szereg utwo- 
rów wirtuozowskich. Utalentowana śpiewacz- 
ka p. Jadwiga Londer odśpiewa arję ze Sprze- 
danej Narzeczonej Smetany i arję Геопогу 

z Balu Maskowego Verdiego, ponadto pieśni 
polskie i obce. 

CZTERY RODZAJE DJABŁÓW. 

Tegoż dnia'o godz. 18.00 Antoni Wasi- 
lewski wygłosi transmitowany na wszystkie 
rozgłośnie odczyt p. t. „Z życia djabłów na 
Wile yźnie”, w którym omówi podania 
regjonalne wileńskie o czterech popularnych 
rodzajach djabłów. stworzonych przez fan- 

lazję ludu tutejszego. Są to mianowicie piń- 
czuki, zami jące moczary i grząskie leś- 

ne jeziorka, djabły łaziebne, djabły samotniki 

zniechęcone do Światła, i wreszcie te, które 

  

  

  

      

     

     

  

zwy ukry ę po smolarniach i dzieg- 
ciarniach. Włszystkie one nie przestają do- 

dziś dnia wyprawiać ludziom najrozmatszych.. 
psot. „ 

KINA I FILMY 

2 „WYROK MORZA“ T 

‚ 2 (Pan). ) 

Wi powodzi miernoty i rožnych lat @а 
zatkania jako tako dziur w martwym sezo- 
nie, aby jakoś przetrwać go nie zamykając 
„budy”, taki utwór jest zjawiskiem dość wy- 
jątkowem. Tembardziej, że jest to film ame- 
rykański, a przyzwyczailiśmy się już od pew 
nego czasu do tego, że przychodzą do nas 
stamtąd same naiwne, prymitywne dramideł- 
ka,' produkty poprostu fabryczne, banał. szab 
lon et comp. i nie więcej. Tymczasem tu 
przyjemna niespodżianka. Bez sadzenia się 
na sałony, miljonerów (ratujących będące 
„na złej drodze* ubogie dziewczęta, gdy 
zwykle bywa naodwrót), bez całego nudnege 
aparatu „przepychu* i ckliwej tendencji... 
dogadzającej snobizmowi i produkcji yanke- 
sów. Raz przecież historja niezwykle prosta, 
ogromnie zwarta w całej swojej konstrukcji, 

ająca dramatycznošcią sytuacyj, praw- 
dą psychologiczną postaci i ich przeżyć, do- 
skonałą ekspresją wykonania aktorskiego i 
bardzo piękną, równie ekspresyjną, prawdzi 
wie artystyczną inscenizacją, w co wliczaim 
już i stronę dekoracyjną, wraz z zdjęciami. 

Dramat „ludzi prostych'. Występuje za- 
sadniczo tylko troje ludzi. Rybak, gwałtow- 
ny, brutalny typ. Syn jego, jaskrawe przeci- 
wieństwo ojca, także i w zamiłowaniu tegoż 
do morza. Młoda. 19-letnia „macoch. żona 
z ogłoszenia, którą stary, ale atletyczny bru- 
tał poślubia i — konflikt gotów. Zwłaszcza, 
że młoda żona już natychmiast po obrzędzie 
ślubnym żałuje swego kroku. 

Pointa? Napewno nie w „wyroku morza* 
jak zatytułowano po polsku ten film. W ory 
ginale „Divided house*. — Dosłownie — 
„podzielony dom“? „Rozbity dom“? Z sen- 

su poniekąd tak wypada. Dom jest istotnie 
rozbity — moralnie, ale właściwie od począt- 
ku nie stanowił zbyt mocnej jedności. 

Pointa tkwi w charakterologicznej stro- 
nie tej historji. Jest to typowy dramat cha- 
rakterów i trzeba przyznać — przedstawio- 
nych bardzo ciekawie, trafnie, konsekwent- 
nie. Cała fabuła wynika z tego charakterolo- 
gicznego pierwiastka. Jej rozwiązanie jest 
naturalnym rezultatem działania danych in- 
dywidualności i każde posunięcie ich wyda- 
je się matematycznie wyliczone. 

Jedno jest tylko nieprzyjemne to czuła 
para na tle nieba bezpośrednio po Śmierci 
przywiązanego do łodzi paralityka, wśród 
szalejącego morza, bez względu nawet na to. 
że paralityk ów był typem tak nieprzyjem- 
nym jak był. 

Nad program groteska rysunkowa i głup- 
kowata komedja, jednoaktowa z najciekaw- 
szym wykonawcą w niej autentycznym, go- 
rylem afrykańskim. х (sk) 

NA WILEŃSKIM BPUKIJ 
AWANTURA W: PIWIARNI. 

Ubiegłego wieczora doszło do wielkiej 

awantury w piwiarni przy ulicy Wileńskiej 
Nr. 42, Przy jednym ze stolików siedział 
student USB. Jan Gierard Czarnecki, zamiesz 
kały przy ulicy Niemieckiej. Przy sąsiednim 
stoliku siedział niejaki Masłowski, z zawodu 
kaneelista, który będąc w stanie podehmie- 
lonym sprowokował studenta. Podczas bójki 
obaj doznali lekkich uszkodzeń, Piwiarnia 
została częściowo zdemelowana. 

Przy wejściu do piwiarni zebrał się tłum 
Pesterunkowy policji zlikwidował bójkę i o 
zajściu spisał protokół. (e) 

OBŁAWA POLICYJNA. 

WI dniu wczorajszym o godzinie 4 nad ra 
nem  funkcjonarjusze wydziału Śledczego 
przeprowadzili obławę na rynkach wileń- 
skich. Obławę zarządzono o tak wczesnej po- 
rze ze względu na otrzymane przez policje 
śledczą informacje, z których wynikało, iż 
złodzieje o tej właśnie porze gromadzą się 
na rynkach, celem dokonania kradzieży. 

W wyniku obławy kilku podejrzanych osob- 

   

   

  

   

  

  

        
   

    

ników zatrzymano. (e) 

TRZEBA ZAMYKAĆ OKNA. 

Ostatnio zanotowano w mieście szereg 
mniejszych kradzieży mieszkaniowych. Zło- 

dzieje przedostawali się do mieszkań przez 
otwarte okna i dokonywali kradzieży. To 
samo dzieje się na letniskach, gdzie letnicy 
pozostawiają mieszkania bez dozoru. 

Policja przestrzega mieszkańców by mie 
pozostawiano mieszkań bez dozoru oraz za- 
mykano na noc okna. (c)
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Ze spraw szkolnych-wychowawczych 
Koncentracja w nauczaniu. 

Dogmatem,  najpierwszym  obo- 
wiązkiem i najwažniejszym šrodkiem, 
zapewniającym możliwie najlepsze 
wyniki w pracy dydaktycznej i wy- 
chowawczej w dzisiejszej szkole Śred- 
niej, jest koneentracja w nauczaniu. 
Według niej wszystkie przedmioty 
nauki szkolnej powinny się wzajem- 
nie przenikać, wspólnie pewne zaga- 
dnienia naświetlać, stanowić organi- 

-ezną całość tak, że chociaż wypływa- 
ja z różnych dziedzin, powinny się 
wiązać w jeden wspólny i wartki po- 
tok pracy szkolnej a nie iść obok sie- 
bie oddzielnie lub nawet zwalczać się. 
Wśród nauki szkolnej jest wiele pro- 
blemów, o których mówić musi wielu 
nauczycieli np.: reformację oświetlać 
musi ksiądz przy historji Kościoła, 

historyk przy nauce historji, poloni- 
sta przy nauce literatury XVI wieku, 
germanista i romanista. 

  

    

  

Pewne przedmioty wysuwają się 
na czoło pracy szkolnej, głównie w 
pracy wychowawczej. Wybitną rolę 
odgrywa tu filologja klasyczna — ta 
arka przymierza między przeszłością 
i wysnutą z niej przędzą dziejów my- 
Śśli polskiej. Zwłaszcza dzisiaj, gdy po 
wiekowej próbie zaborczego wyna- 
radawiania nas, po systematycznem 
zabijaniu w nas przez zaborców zdol- 
ności państwowo-twórczych musimy 
wychować obywatela odrodzonego 
państwa, filologja klasyczna wraz z 
całym szeregiem łączących się z nią 
przedmiotów odgrywa  pierwszorzę- 
dną rolę. Filologja klasyczna, kul- 

tura klasyczna i twórcze jej oddziały- 
wanie przez wszystkie wieki na cywi- 
fizację europejską dostarczyć nam 
może świetnych pierwiastków wy- 
chowawczych tak potrzebnych w pra- 
cy szkolnej. Trzeba tylko jej rolę u- 
zgodnić z rolą przedmiotów innych a 
głównie z rolą innych przedmiotów 
humanistycznych. 

-Dfwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileżska 38, tel. 9-26 

CENY znacznie zniżone od 30 i 40 gr. 
Premjera! Piękna melodyjna operetka 

Konflikt dwóch pięknych kobiet! 

Muzyka franc. Lehara. 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

Jako świetny wzór przemyślanych 
głęboko zagadnień wychowawczych 
opartych na filologji klasycznej a po- 
siłkowanych przez koncentrację jej z 
innemi przedmiotami daje nam 
K. Okrzański, dyrektor gimnazjum 
św. Jacka w Krakowie, w pracy swej 
p. t. „Materjały wychowania obywa- 
telsko - państwowego*, drukowanej 
w Krakowie, w maju 1932 r. 

Bogato zebrany materjał, wybrane 
i uzasadnione najważniejsze zagadnie 
nia wychowawcze. zestawiony cały 
materjał wychowawczy w tablicach 
poglądowych dla każdego typu gim- 
nazjum (dawnego klasycznego, no- 
wego klasycznego. humanistycznego, 
matemat.-przyrodnniczego i seminar- 
jum nauczycielskiego) stanowią do 
skonały przewodnik w tej pracy i va- 
de mecum dla każdego nauczyciela 
Po przeczytaniu tej pracy można na- 
brać jasnego poglądu na sprawę kon- 
centracji przedmiotów tak konieczną 
w szkole a z takim mozołem wałko- 
woną nieraz na posiedzeniach komi- 
syj fachowych w poszczególnych szko 
łach. 

Szkoda tylko, że praca ta ukazała 
się dopiero teraz i to w chwili, gdy 
nieznane są nam programy przyszłe- 
go nowego 4-klasowego gimnazjum 
w myśl nowej ustawy o ustroju szkol 
nym. Jest to jednak jedyna dotych- 
czas praca tego rodzaju, dlatego po- 
winna znaleźć uznanie. jako dobry 
wzór, jak należy przeprowadzać kon- 
centrację pracy szkolnej. 

Jan Bobka. 

Rozkład jazdy autobus. 
Wilno — Grodno 

Odjazd z Wilna: g. 600, 13:00 i 15:00 

» Z Grodna: g. 430, 7:30 i 13:30 

  

  

Dziewczę z baru 
W rol. głównych: Lina Clarese, Jane Marese i Roland Toutajn. 

Seanse o godz. 5, 7, 9i 10'15, w dnie świąt. o g. 3'30 

RE RI E A w 

Napad rabunkowy na 
Samopomocy Urzędników Wojskowych. = 
Czy nie ma się do czynienia w danym wypadku 

W dniu wczorajszym do pałieji śledczej 
na miasto Wiilno zgłosił się mieszkaniec 
Wilna p. Belesław Juszkiewicz Pp To- 

z symulacją? licz 
W tej chwili obaj nieznajomi dopadli go nie W Dalė 
spodziewanie, chwycili za ręce i mimo sta- Trok 

  

DA 
zuchwałego Pasas Hbikoweśo, dokon 
nego na jego osobie ubiegłego dnia w go- 
dzinach wieczorowych. 

Jak wynika z zeznań poszkodowanego 
wypadek miał następujący przebieg. 

Ubiegłego wieczora pomiędzy godziną 9 
a 11, p. Juszkiewicz szedł ulicą Śniegową do 
swego mieszkania. W pewnej chwili kiedy 
znalazł się na rogu ulicy Drueta zauwa 

ida- 

  

nagle dwóch podejrzanych osobników 
cych krok w krok za nim. Podejrze 
iż nieznajomi mają względem niego j 
złe zamiary Juszkiewicz przyspieszył kroku. 

   

Dalsze ofiary nieostrożnej Kąpieli. 
Panujące upalne dni obfitują w nieszczęśliwe wypadki. 

  

Niema dnia, by kroniki policyjne nie no- 
towały nowych wypadków utonięcia. 

W. dniu w _ godzinach 

  

   poobiednich pomiędzy ulicami Witoldową 
Zwierzyniecką utonął podczas kąpania się 
w Wilji młody chłopiec w wieku 17—18 lat. 
Zwłoki topielca zostały wydobyte. Dotych 
udało się usta jedynie nazwisko topie! 
Jest to niejaki Kazimierz Pitusz. Miejsca 
mieszkania jego oraz bliższych szczegółów 
nie ustalono. Zwłoki przewieziono do kost- 
nicy przy szpitalu Św. Jakóba. 

W majątku Biała Waka w rzece o tej 
samej nazwie utonęła podczas kąpieli 17-let- 

  

     

  

   

  

SPORT. : 
SYTUACJA NA FRONCIE PIŁKARSKIM 

Ubiegłej soboty i niedzieli odbyły się w 
Wilnie dwa dalsze mecze z cyklu piłkarskich 
mistrzostw Wilna. W pierwszym dniu Ma- 
kabi dopiero w drugiej połowie roztsrzygne- 
ła na swoją kor: zwycię: swego prze 
ciwnika Laudę stosunku 5: # 

W| niedzielę faworyt Ognisko? również z 
trudem uporało się z Ż. A K. S.-em cho- 
ciaż wynik (3:0) nie zdradza tych trudności. 

Obecnie w ryzgrywkach prowadzi 1 p. p. 

    

      

  

(Miłostki CENY | 
wiedeńskie) od 

30:40 |   
  

  

DZIŚi Słynna gwia: 
zda ekranu, ulubie- 
nica całego świata 

Dfwięk. Kino - Teatr 

Hollywocd 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

  

Na tle najpopularniejszej piosenki. 
Marlena Dietrich 

w przeboju śpiewno-dźwiękowym 

Całuję twoją dłoń, madame! 
CENY: Balkon 30 gr., parter 60 gr. na wszystkie seanse. 

  

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 

CENY od 25 gr., parter dz. 60 gr. 
Rewel. film z życia najwyż. tow. St. Zjedn. 

Charlie Chan, genjaln. Warner Oland i przem Sally Eilers. 

Władzia ZWIRLICZ NA SCENIE: Występ fenome- 

DZIŚ! ZABÓJSTWO W HOTELU W rolach gł.: w roli 
chińsk. detektywa 

Nad program: Reweląc. dodatki dźwiękowe 
W programie: Odgadywanie myśli, 

  

nalnego jasnowidza - telepaty trafne odpowiedzi na pytania it.p. 

DZIŚ! Najwspanialszy przebój WYR K M RZA Nowy temat filmu, stojący na naj- 

Dfwięk. teatr świetlny | sezonu! Potężny dramat życiowy wyższym poziomie artystycznym. 

PAN 
ul. Wielka 42, tel. 5-28   Ten film muszą wszyscy obejrzeć I11 

CENY na wszystkie seansy od 30 gr., parter od 60 gr. 

W rol. gł. sławy ekranu: genjal. tragik walter Huston, piękna Helena Chandler, oraz subtelny Kent Douglas. 
NAD +ROGRAM: 2 nader ciekawe KOMEDJE DŹWIĘKOWE. 

Początek o g. 4-ej. WKRÓTCE! Męski, nievstraszony 

  

  

  

Rod la Rocque jako ulubieniec kobiet, w wielkim arcywes. śpiewno-dźwięk. przeboju awanturn. „DJABEŁ'* 

NIEBYWALE TANIO! EP 
6 о пулотиоы ITT IIITTI 

R 0 w E R Y : Р к A C KURIER WILEŃSKI 
l a 56 

półka z ogr. odpow. 

e. „UNIWERSAL DRUKARNIA 
Wiino, Wielka 21, tel. 12-83. i 

Duży wybór PŁYT i PATEFONÓW. INTKOLIGATORNIA 

Reperacje wykonuje się we własn. pracowniach 

  

Książka to najlepszy przyjaciel czło- 
wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 
a nie wymaga wzajemności. 

I. S. Mill. 

Bibljoteka Nowości 
Plac Orzeszkowej 3 

zaopatrzona w znaczny dobór ostatnich no- 
wości i dzieł klasycznych. 

Czynna od godz. 11 do 18-ej. 

ładnie oprawioną książkę. 

м 

Warunki dostępne. 

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 
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może znaleść każdy 
kto się ogłosi w 

KURJERZE WILEŃSKIM 
  

„ZNICZ 
Wilno, św. Jańska Rr. 1 

Telefon 3.40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 

  

stadja chorób płucnych, 
nie, niedokrwistość, 
serca i naczyń. 
pensjonaty. Kasyno. 

zołzy,   
  

Wilno w cyfrach ”). 
Chwilka uniwersytecka. — Muzea I bibijoteki. — Kościoły. — 
Zmiany wyznania. — Zdrowie pubiiczne. — Jeszcze blaski 

i nędze samorządów. 

(Dokończenie). 

Z bardzo dokładnej statystyki 
szkolnietwa zatrzymamy się na chwi- 
lę przy uniwersytecie, którego wy- 
dzały wykazują stałe zwiększanie się 

    

liczby studjujących. To też ogólna 
liczba studentów wzrosła w latach 
1925-26 — 1930-31 o 1112. Są oni w 
97 1 pół proce. przynależności państwo 
wej polskiej, nieco ponad 1 proc. ło- 
tewskiej i niespełna 1 proc. litewskiej. 
Województwa wschodnie dostarczają 
wszechnicy 338 proc., centralne 25 
proc., Wilno 19 i pół proc., Malopol- 
ska 4 1 pół proc.. Gospodarcze znacze 
nie dla Wilna tego stałego przypływu 
studjujących, jest zrozumiałe. _ 

Zagranica dostarcza ich zgórą 20 
proc. Nie są to naturalnie cudzoziem- 
cy, choć z cudzych przybywają ziem, 
lecz w olbrzymiej większości pols 
obywatele, którzy nie znalazłszy miej 
sca w krajowych wszechnicach, ukoń 
czyli studja zagranicą, poczem nost 
fikują je w kraju, odrabiając powtór- 
nie kontredans egzaminów. 

W podziale według języka ojezy- 
stego studentów, wybijają się dwie 
grupy: polska (63 proc.) i żydowska 

      

  

  

Magistrat Miasta Wilna. 
tystyczny Wilna 1930, | Wilno 
XV + 226. 

Rocznik Sta- 
1932. Str.   

(27 proc.). Na języki rosyjski, litew- 
ski, białoruski, ukraiński i inne łącz- 
nie przypada pozostałych 10 proc. 

Jeżeli w tablicach studjujących pa 
nuje tak wielki tłok, w tabeli koń- 
czących studja robi się luźno i to na- 
wet bardzo. Statystyka dyplomów 
wydanych przez Uniwersytet Stefana 
Batorego w latach 1922-23 — 1931-32 
wcale nie dowodzi nadmiernej praco- 
witošci studjujących. Nawet zbędnie 
wprowadzone tu absolutorja, które 
nie są ani zakończeniem studjów. ani 
też dyplomem, nie ratują kłopotliwej 
mocno sytuacji. 

I tak uzyskało dyplomy doktorskie 
583, w tem 482 dyplomy d-ra wszech- 
nauk lekarskich t. j. nieoparte na pra 
cy naukowej; magisterja uzyskało 
1045, dyplomów i świadectw nauczy- 
cielskich 353, w czem 207 po złożeniu 
egzaminów upr „onych, a więc bez 
studjów, a tylko 101 normalnych. 
Zwraca uwagę udział kobiet wśród 
kończących studja. Wypada zaś żało- 
wać, że brak w tej kwestji danych do 
określenia narodowości kończących 
studja. 

Pod adresem wszystkich studjują- 
cych wynika z zestawienia ostry za- 
rzut nieproduktywności, który nada- 

  

  

   

        

   

  

Leśna stacja klimatycz- 
T K na. Sezon całoroczny. 

Wskazania: wszelkie 
ozdrowiny, wyczerpa- 

krzywica, 
Liczne sanatorja, komfortowe 

Zakład Przyrodoleczniczy. 
Ceny .umiarkowane. 

  

4 zaproszenia, afisze 
1 4 wszelkiego rodza- 

ju roboty drukarskie i 
WYKONYWA 

PUNKTUALNIE | 
choroby i 

{ 
t 

— ТА МО -- 

SOLIDNIE         

  

daje się do gruntownego traktowania 
chociażby na zgromadzeniu Bratniej 
Pomocy, zwłaszcza przez panującą w 
niej większość. Proponujemy. by pro 
publico bono obliczyła sobie jaki jest 
jej, t. j. owej większości, udział w fa- 
landze niekończących studjów. Gdy- 
by zaś obliczenie wypadło zasmiucają- 
ce, nastroje pokrzepi liczba dyplomo- 
wanych Żydów, której wysokość wzbu 
dzi oburzenie i da pochop do bohater 
skich wyczynów w imię „interesów 
narodowych. 

  

  

Mamy 9 muzeów i zbiorów muze- 
alnych, 32 większych bibljotek i księ- 
gozbiorów (bez szkolnych i prywat- 
nych), o ogólnej liczbie tomów zgórą 
1115 tysięcy. W roku 1930 było 907 
wydawnietw, w tem 627 w języku pol 
skim, 163 w żydowskim i hebrajskim, 
67 w białoruskim, 17 w rosyjskim, 
15 w litewskim. Na wydawnictwa 
te składało się 98 czasopism, 327 ulo- 
tek, 348 broszur i 134 książek. Z cza- 
sopism wychodziło 60 w języku pol- 
skim, 14 w żydowskim i hebrajskim, 
138 w białoruskim, 6 w litewskim i 5 
w rosyjskim. Było wtem 14 dzienni- 
ków, 12 tygodników, tyleż dwutygod- 
ników, 30 miesięczników. Z druków 
perjodycznych rokrocznie bywa naj- 
więcej druków treści informacyjnej i 
polityczno-społecznej, najmniej treści 
kształcącej. 

       

Wilno posiadało w roku 1929—13 
świątyń, 17 kościołów filjalnych, 2 bu 
dujące się, 1 zamknięty, 10 kaplic, 
wszystko katolickie, 5 świątyń i 7 fil- 

JOPoOBON SK I 

bliższą kasjera Towarzystwa 

        

wianego oporu obezwładnili, poczem jeden 
z napastników wyjął mu z bocznej kieszeni 
680 zi. gotówką, będących własnością związ - 
ku samopomocowego. 

przev 
      

  

  

sowady, 
Po dokonaniu rabunku napastniey szybko 

  

zbiegii, odgrażając się, że w razie alarmu 

2 80. 
Zeznania  Juszkiewieza  zaprotokółowa- 

no i wszczęto natychmiastowe dochodzenie. 

Aczkolwiek nic pewnego policja narazie 
nie stwierdziła, tem niemniej powstały przy- 

zenia, iż  Juszkiewiez napad 
Czy odpowiacają te przypuszezeniz 

stanowi, niewątpliwie wy 
dalsze dechodzenie. 

    

   

  

    

nia mieszkanka Wilna Weronika Magistracka, 
wychowanka t-w: 

   
+ Wilnie. Pod- 

liwa dziewczyna na- 
trafiła na głębie i naskutek utraty sił poszła 
na dno. 

Inny wypadek utonięcia miał miejsce w 
jeziorze Jelnia, gdzie podczas kąpieli nasku- 
tek niedopilnowania przez s zych utonęła 
8-letnia dziewczynka Irena Dobowska. 

Pozatem w ciągu ubiegłego dnia za- 
notowano na Wilji kilka wypadków tonię: 
które na szczęście nie skończyły się tak 
gicznie jak poprzednie ze względu na okazaną 
we właściwym czasie pomoc. (e). 

      

    

  

cieczk 

mlod 
Pan 3 

  

„przed Makabią, mającą.o jeden punkt 
więcej stracony. Ognisko mimo stracenia 5 
punktów zajmuje trzecie miejsce i najpraw 
dopodobniej zachowa je w roku bieżącym na 
stałe. 

dzie.    

Tego samego dnia o godz. 16 obóz żegna 
elnika Błońskiego, przez 

przedstawiciela 
P.WI, przez dyrektora de“ 

jum p. Godeckiego, oraz przez przed 
li prasy i młodzieży odpłynął z War. 

wy w dalszą drogę wdół Wisły. 

NAJWIĘKSZA W R. B. IMPREZA 

WIOŚLARSKA WILNA. 

  

Wk wszystkich klubach wioślarskich od 
szeregu tygodni wre wytężona praca przygo- 
towaweza do regat, które odbędą się w naj- sz: 

  

КЕ Е АВЕ РЕ Е В В Н Е 

CZEPKI KĄPIELOWE 
w największym wyborze 

po najniższych cenach poleca 

SKŁAD APTECZNY 

ARX" (dawn. „I. B. SEGALL"') 
э MICKIEWICZA 5, tel. 8-73 

Najnowsze i najmodniejsze wzory. 

  

WYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYFZ 

NOWOOTWARTA i 
pra 

| WYTWÓRNIA WĘDLIN 
Ę Rodziewicza Antoniego 

Ё 
|4 

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

poleca Sz. Klijenteli swe wyborowe pod wzglę- 
dem smaku i dobroci towary. Na składzie: sa- 2 
lamin, litewska, moskiewska, balerony, sucha 
wędzona i polędwica oraz słonina stara i świe- 

ża jak również sądła i t. d 

E CEWY BARDZO NISKIE. 

|. VVVVYVYVYVVVVYVYVYVVVYVYVYVV AAAA Ra 

o K A Z YJ N l E UK AA EA 

różne pozostałe z licytacji UDZIELAM oai lomtari| LEKCYJ Tanio Lombard, 
z wszystkich przed- 

tanio 
ul. Biskupia 4, tel. 14-10 

оё 9-2 } о9 5-7 po poł. | miotów do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być 
tez pomocą w na- 

ukach w roku szkoln. 

  

  

Pracownia obuwia 
Rawa Konstanty 

wodach bie 
tem Wiarszaw 

ją do Wilna, a raczej do Trok bar- 
dzo silną osadę pań oraz wars 

*»na" 

   

    

  

    
   

  

   

pozwali 

już w 
got towując się 

jacej ich z konkurencją zamiejscową. 

  

„Svenska 
pra awdopodobnie propozycję przyjmą. 

Zana w Wil 

wraz z dyr. p. 
u Ministra WIR. 

  

   

ny przez Pana N 
Pana majo 

   

stawicie 

Ludwisarska 4 za minimalną cenę, 

niedzielę na jeziorze Trockiem. W za- 
(47 osad), 

ślarek, 
e udział 10 klubów     

    

i osady z Grodna. 

ym warunkom 
IW 

    

   

  

e usilnie 

WARSZAWSKI KLUB TENISOWY CHCE 
WYJECHAĆ DO SZWECJI. 

SZTOKHOLM, 
Klub Lawn-Tenisowy zwr 
nictwem poselstwa polskiego w Sztokholmie 
do Szwedzkiego Klubu Królewskiego z pro- 

ą rozegrania meczu tenisowego na je- 

(PAT). — 
cił się 

  

  

Dagbladet* donosi, 

Kajakowcy wileńscy 
u p. min. Jędrzejewicza. 

Kajakowey Seminarjum Męskiego im. T. 
e, odbywający obóz w 

z Wiłna do Gdańska w dniu 1 lipca r. I 
Godeckim byli na audjeni 

Pana Jędrzejewi 
a- Kierownik wycieczki złożył krótki raport, w 

którym poinformował o pracach pr: 
wczych i o samym przebiegu wycieczki. 

jest samowystarczalna. Chłopcy 
doskonałej formie. Wiygląd zewnętrzny bron 
zowych ciał świadczy 
powietrzem, 

Wycieczka przeby 

Pan Minister bardzo serdecznie przyjął 
ież i wypytywał się o różne szczegóły. 

ter bardzo żałował, że brak czasu 
nie pozwala Mu na obejrzenie obozu na wo 

  

  

OP: 

o tem, 
   

  

wodą i s 

Wkpólna fotografja zakończyła audjencję 
u Pana Ministra. 

  

      1 Perzeckiego, 
rzędu WFF. i 

Do „wynajęcia 

2 mieszkania 
7-miopokojowe 

ze wszystkiemi wygodami 

Mickiewicza 28 
Dowiedzieć się tamże, 

m 6, tel. 3 85 

Poszukuję 
6-7 pokni z wygodami 
w śródmieściu. ŻZgłosze- 
nia do Admistr. „K. Х * 
Jagiellońska 3, od g. 9-3 

dla W. Sz. 

  

  

Pierwszorzędnapracownia 
ubiorów damskich pro- 
wadzona przez b pracow- 
nika firm zagranicznych 

i. Zakrzewskiego 
Wilno, ulica Wileńska 37 

awski 
Bardzo silnie i 

e obsadzona jest konkurencja miejsco. 

wodnym 
programie nie są 

urządzono 6 torów, ca 
zesne puszczenie ze startu 

/ zapowia 
Dy ie REZY- 

y wileńskie znajdu- Р° 
trenu 

iej walki, 

Warszawski 

  

że Swedzi 

ędrowny 

  

że kontakt z 
ońcem jest bardzo ści- 
yła już 720 klm. 

które 

klub 

  

  

nych ks 

    

Sznurow 

„Ligoday“ 

niem.     
  

  

atalny zbie 
że Jan R. p 
niu i kilku 
chach 

  

    
   

czeki 

    

  

To są 

»g okoli 
PECE łagodnem usposobie- 

> inn 
charakteru, 

się nie powstydziła rodzona, 

wojaczkę zasłynął 
ta i chluba rodzinnej wioski, 

chodziło o zaatakowanie bezbronnej 
chluba 
ch konsekwencyj z 

gdy 

nałogi 

Rr 152 (2304 

Z Izby Przem - Handi. 
w Wilnie. 

Poświadczanie ksiąg handlowych. 
W związku z rozporządzeniem, o uproszczo- 

ęgach handlowych dla cełów pań- 
stwowego podatku przemysłowego, Izba Prze 
mysłowo-|]andlowa w Wilnie 
konywa poświadczeń k: 

ynoszą 5 zlotych za poświadcze- 

(Trocka 3) do- 
ąg handlowych. 

    

dnie 7 złotych za poświadczenie ze 

ekskawalerzysia, 
:znošci spowodowal to: 

      

  h dobrotliwych ce- 
k dąb, któregoby 

a cóż dopiero 
mą 

obca żona, popadł ni stąd ni z owąd w 
kłopotliwe tarapaty. 

Jan R. z zamiłowania bezrobotny, albo 
a pośred- jeśli kto woli „panna z dzieckiem* już od- 

ka 
pierw- 

  

о р1егу 

  

szło o wyci 
ataku. 

które 

agnięcie   

zgubne, mSzczz 
sie już w pierwszem pokoleniu, więc miłego 
   

      

     

   

  

   

   

   

Wy ko, 
są W adzie 

sińce. na sali 

    

cy 
obcśch z Ah 

  

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10 67 
od godz. 9—1 i 4—8 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—] i 4—8 
Z. W. P 

  

  

Akuszerka 

Maja LabneTOW 
przyjmuje od 9 do 7 wiec: 
ulica Kasztanowa ?, m. 5 
W. Z. P.- Nr. 69. 852! 

  

Plakaty, etykiety, nuty 
po cenach najniższych 
wykonuje litografja 

I. Klembocki i Syn 
Kwaszelna 21, tel. 9-16 

Student chemji U SB. 
udziela lekcyj w zakresie 
starszych klas gimnazjaln. 
Topolowa 2 (róg Antok) 

N. Szejndels 

Poszukuję 

  

  

  

„PRACY w zakresie 
domowym, może być 
przy gospodarstwie, 
zgodzę się też pilno- 
wać mieszkanie. Re- 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3193 

Akuszerka | 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. lt 
rog Mickiewicza 

tamie gabinet kosmetycz 
ny, usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzajki i wągry 
W. Z. P. 48. 8323 

    

go s 
jego matka Michalin й 
ao z a. padł ot 

      

Grodzkim 
zapanowała 

antka zawstydzona przymknęła dło- 

rych by nie obraż 
i cenzury prasowej 

” „ostatniem słowie” 
      

  

ł że ma już około lat 
komu nie dał nawet w mor- 

| Sąd potraktował całą obronę pedagogi- 
cznie, psychologicznie, 
sceptycznie i skazał nienagannego człowieka 
na grzywnę, z zamianą na 

porywała fu 
wietnia b. r. « 

cy do” Szkoły 16258 U. 

  

  
ą BOY i do ja- 

najbar- 
‚ aoczny i niemniej wiarogodny świadek 

Piotr B. z zawodu uczeń, 
skretnie o tem przemi 

w wieku łat 9, dy- 
a, pewnem jest tyl- 

alina U. pokazyw 
dotychczas  istnie 

konsternacja, 2 

  

   

     
     

  

  

ła się sp 
PS RA 

   
   

ć moralno: 
nie powtórzymy. 

powoływał sie R. 
nienaganne zachowani    

a przedewszystkien= 

areszt. Sah. 

Dr. Zeldawicz 
Choroby skórne, wener:. 
narządów moczowych- 

od g. 3—1 i 5—8 wiecz. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz 
ne, narządów moczowych.. 
odg 12—2 i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel, 277 

Głuchota, 
szum, cieknienie uszów— 
uleczalne. Liczne podzię- 
kowania. Żądajcie bez- 
płatnej pouczającej bro— 
szury. Osobiście przyjm.. 
Z. Zoellner, Katowice, 
ul Mickiewicza 22. 

Rządca dom 
poszukuje posady 
tylko za mieszkanie. 
Oferty do Administr.. 
„Kurjera Wilensk.“ 

Młody inteligentny 
człowiek poszukuje ро-- 

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 

  

  

  

  

      Zgub dowód oso- | kierować do Admin, | ne. Zgłoszenia do 
. bisty Kurjera Wilensk.“ ini j Natas L s Administr. „Kurjera 

19 listopada 1924 roku na 
imię Sary Deul 

jalnych prawosławnych, po jednej 
Świątyni staroobrzędowej, ewangielie 
ko-reformowanej i ewangelicko- aug 
sburskiej. 1 meczet, 1 ines. i 104 
domy modlitwy wyznania mojżeszo- 
wego, w tem dwie synagogi, nadto zaś 
3 budujące się domy modlitwy. 

Bywają i zmiany wyznań. Najczę- 
stsze z prawosławnego na rzymsko-ka 
tolickie (po zgórą 200 wypadków ro- 
cznie) i z rzymsko-katolickiego na 
ewangelicko-reformowane (w r. 1929 
— 177, w r. 1930 — 188) lub ewange- 
licko-augsburskie (rozwody!). Poza- 
tem zachodzą zmiany wyznania bar- 
dzo rzadko. 

Utyskując na to i owo, trzeba je- 
dnak uznać, że są dziedziny, w któ- 

rych samorząd potrafi sprostać swoim 
zadaniom. Należy tu zdrowie publi- 
czne. A więc szpitalnictwo, walka z 
chorobami zakaźnemi, działalność le- 
cznie, przychodni. Wydatki miasta 
na zdrowotność publiczną stale wzra- 
stają. W latach 1925-26 i 1926-27 wa 
hały się one około 1 i pół miljona, w 
roku 1927-28 osiągnęły blisko 2 miljo 
ny i wciąż rosnąc, dochodziły w roku 
1930-31 do 2 miljonów 800 tysięcy. 

Najkosztowniejszemi pozycjami są 
szpital św. Jakóba (zgórą pół miljona) 
żydowski (380 tysięcy), Sawicz (330 
tysięcy), zakład zolacyjny dla chłop- 
ców chorych na jaglicę wraz z szpita- 
lem zakaźnym (300 tysięcy), parki i 
plantacje (260 tysięcy). Od 100—200 
tysięcy kosztowały: szpital dla dzieci, 
ośrodek zdrowia, pogotowie ratunko- 
we i stacja kontroli mięsa. Znikome 

  

Zgłoszenia proszę 

pod Nr. 6334, 

J) S 

komendacje powaž- 

Wil" Jagiellońska 3 
od g. 9—3, dlaK.W.     

były wydatki na szczepienie ochronne 
(1500 zł!) i na ustępy publiczne (5000 
złotych!). 

Z wielu rzeczy, zawartych w Rocz- 
niku, któremi warto się zająć, są bo- 

wiem zarówno ważne jak i ciekawe, 
poruszymy jeszcze gospodarkę miast 
w wojewódzwie wileńskiem, a to na 
podstawie cyfr z roku 1930-31, poda- 

nych w dodatku II do Rocznika, który 
przynosi materjały dla miast Ziem 
Północno-Wschodnich t. j. czterech 
województw. 

W miastach województwa wileń- 
skiego (bez Wilna) było 66 tysięcy 
mieszkańców. Ogólna wartość mająt- 
ku tych miast wynosiła blisko 9 miljo- 
nów złotych ogólne zadłużenie zgórą 
1 miljon 800 tysięcy złotych. 

W zadłużeniu wiodła prym Osz- 
miana (zgórą pół miljona złotych), po- 
czem Wilejka, Święciany, Głębokie 
(od 200—400 ytsięcy złotych). Ogólna 
suma wydatków tych miast wynosiła 

zgórą 1 miljon 800 tysięcy złotych, w 
tem zgórą 500 tysięcy wydatków nad- 
zwyczajnych. Ogólna suma dochodów 
wynosiła 1 miljon 700 tysięcy złotych. 
Recz jasna, że generalnem źródłem do 
chodów są podatki samoistne, dodatki 
do podatków państwowych, udział w 
podatkach państwowych, wreszcie о- 
płaty za korzystanie z urządzeń i za- 
kładów dobra publicznego. Ogólny do- 
chód z majątku komunalnego i przed 
siębiorstw komunalnych wyniósł 262 
tysięcy złotych. 

Największe sumy pochłonęły wy- 
datki na administrację (480 tysięcy, t 

yszutuję posady 
wożnego, posiadam dobre 

świadectwa 
Koszykowa 39—3 

Młoda panna 
o miłej powierzchownościh 
sumienna i b. pracowitm 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kurjera Wil.“ 

pod „Młoda panna*   
j. więcej niż 25 proc.!), na spłatę dłu-- 
gów (blisko 170 tysięcy t. j. około 
10 proc. wydatków), oświatę, bezpie- 
czeństwo publiczne i opiekę społecz- 
ną (130—150 tysięcy złotych). 

Tak tedy można powiedzieć, że go» 
spodarcze czynności samorządów miej 
skich polegają przedewszystkiem na 
utrzymaniu urzędników i płaceniu 
długów oraz pobieraniu „podatków i 
opłat w rozmaitej postaci. A chociaż 
sąd ten ma pozory jaskrawej charak- 
terystyki, bliższe studja nad życiem. 
samorządów raczej go utwierdzają, 
aniżeli osłabiają. Gorzej, że zdaniem. 
znawców spraw samorządowych. ten 
stan rzeczy można uogólnić. 

Ale otem trzebaby osobno i obszer” 
nie pomówić, zwłaszcza wobec aktu- 
alnej obecnie dyskusji nad projektem 
ustawy samorządowej, która to dysku: 
sja niestety nie odbija się należnem 
echem w opinji publicznej. Jesteśmy 
w obliczu zagadnienia pierwszorzęd- 
nej wagi, które ma kapitalne znacze- 

nie dla gospodarstwa państwowego, a: 
pozytywnie rozstrzygnięta może spo- 
wodować wzmożenie naszych sił gos- 
podarczych. 

Publikacje takie jak Rocznik Sta- 
tystyczny m. Wilna wnoszą najpoważ: 
niejszy materjał do rozstrząsania tych. 
kardynalnych spraw. Dopowiedzmy 
na końcu, że w organizacji Biura Sta- 
tystycznego i wydaniu pierwszego 
Rocznika miał wielki udział prof. 

Mieczysław Gutkowski, co na owo- 
cach pracy znać, 

Dr. Adolf Hirschhberg. 
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