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Porozumienie włosko-francuskie 
zostało osiągniete 

Szeroki zakres kwestyj uzgodnionych. — Uznanie zbrojeń niemieckich za nielegalne 

Treść podpisanych dokumentów 
RZYM, (Pat). Dziś o g. 20.50 w pa- 

łacu Weneckim, Mussolini i Laval od- 
byli ostatnią rozmowę, po której nastą- 
piło podpisanie układu zawartego w to- 
ku rozmów rzymskich. Po podpisaniu 
układu szef rządu włoskiego i franeus- 
ki minister spraw zagranicznych  zło- 
żyli deklarację. 

PARYZ, (Pat). Specjałny korespon- 
dent Havasa donosi z Rzymu: Teksty do- 
kumentów podpisanych w Rzymie zre- 
dagowane zostały ostatecznie dopiero 
dzi$ rano przez ipodsekretarza stanu 
Suvicha i sekretarza gen. Quai d'Orsay 
Legera wraz z ich współpracownikami. 
W ostatecznej formie zawierają one: 

1) oficjalny komunikat w sprawie 
sharmonizowania poglądów dwu rzą- 
dów zarówno w sprawach franeusko- 
włoskich jak i głównych zagadnień po- 
lityki ogólnej, 

2) protokółu, w którym Francja i 

Włochy zobowiązują się do wzajemnego 
porozumienia się w razie nowego zagro- 
żenia niepodległości Austrji. Protokół 
ten zaleca równocześnie państwom Są- 
siadującym z Austrją i państwom suk- 
eesyjnym przyłączenie się do tej inieja- 
tywy i podpisanie między sobą paktu, w 
którym zobowiązują się do wzajemnego 
poszanowania i niemieszania się w we- 
wnętrzne sprawy drugiego państwa, 

3) trzy projekty konwencji kolonjal- 
nej. Jeden z nich reguluje statut Wło- 
ehów w Tunisie, dwa inne ustałają us- 
tępstwa terytorjalne przyznane przez 
Francję Włochom w Łibji południowej 
i Somalji, . 

'4) protokół w którym rządy francu- 
ski i włoski interpretują deklarację 5 
mocarstw o równości praw z dnia 11. 
XII. 32 r. i oświadczają, że uważają zge 

KOMUNIKAT 
RZYM, (Pat). Ogłoszono tu następu- 

jący komunikat: Szef rządu włoskiego i 

francuski minister spr. zagr. Lavał za- 

kończyli rokowania francusko - włoskie 

podpisujące układy tyczące sie interesów 

obu państw w Afryce oraz akty, które 

stwierdzają wspólny punkt widzenia 

swych rządów na sprawy natury €uro- 

pejskiej. 

„Mussolini i Laval stwierdzili zgodę 

obu rządów co do konieczności wieio- 

dnie zbrojenie się Niemiec za nielegalne, 
dopóki nie zostanie zawarty specjalny u- 
kład w tej sprawie między Rzeszą nie- 
mieeką a wielkiemi mocarstwami. 

URZĘDOWY 
stronnego porozumienia na temat spraw 

Europy środkowej, Mussolini i Laval po 

stanowili, że koncepcja przez nich przy- 

jęta zostanie przedłożona w jaknajkrót- 

szym czasie do zbadania państwom za- 
interesowanym. Ponadto Mussolini i La 

val zgodzili się, że w. oczekiwaniu zgody 

na takie porozumienie badać będą wspól 

nie w duchu tegoż porozumienia wszel- 

kie Środki, które byłyby zbadane przed 

sytuacją. 

Ustępstwa terytorjalne Francji 
na rzecz Włoch w Afryce 

PARYŻ, (Pat). Agencja Havasa do- 
nosi z Rzymu: We wczorajszej rozmo- 
wie ministra Lavala z Musselinim uzgo- 
dniono ostatecznie poglądy w dziedzinie 
zagadnień kolonjalnych jak również 
szczegóły techniczne porozumienia frau 
eusko-włoskiego w sprawie Europy Środ 

kowej. 
Włochy w myśl opracowanego ukła- 

du zgodzić się miały na stopniową lik- 
widację przywilejów obywateli włoskieh 
w Tunisie opartych na traktacie z roku 
1896. Termin zniesienia tych przywile- 

jów nie będzie dokładnie ustalony, w 
każdym razie nie będzie mógł nastąpić 
przed 1965 r. 

Franeja ze swej strony ustępuje ob- 
szerne terytorja w Tibesti, które zosta- 
ną przyłączone do Somalji włoskiej, z 
tem jednak, że granica włoska nie doj- 
dzie do jeziora Czad. Dalej Francja u- 
stępuje część terytorjum Somalji francu- 
skiej na rzecz Erytrei włoskiej oraz 
część udziału w kolei przechodzącej 
przez Abisynję i łączącej Somalję włoską 
z Eretreą. 

  
Mussolini. Miejsce 
konferency|: Pałac 

wenecki, Laval 

  
  

Laval u Papieża 
RZYM. (Pat). Dzisiejszy ranek spędził 

minister Laval w hotelu „Excelsior* gdzie 
konferował z dziennikarzami francuskie 
mi oraz z ambasadorem francuskim przy 
Watykanie. 

Następnie o godz. 11,50 Łaval w t-wie 
swej córki, ambasadora oraz towarzyszą 

cych mu osób pojechał do Watykanu 

Po drodze ludność stolicy zgotował» 
francuskiemu ministrowi spraw  zagra- 
nicznych serdeczną owację. Papież przy 
jał ministra Francji w bibljotece prywat 
nej. Laval ofiarował papieżowi trzy fran 
cuskie dzieła historyczne o rzadkiej war 
tości bibljogratficznej z wieku XVII. Pe 
półgodzinnej audjencji minister Laval 
przedstawił papieżowi swą córkę oraz 
członków delegacji franeuskiej. 

Papież wręczył: francuskiemu minist 
rowi wielki krzyż orderu Piusa IX. 

Anglja współdziała 
iecz nie podpisze paktu 

konsultacyjnego 

LONDYN. (Pat). W sprawie paktu 
konsultacyjnego ze strony brytyjskej wy 
jaśniają, że w komunikacie z 17° П. 1930 
r. w sprawie Austrji ogłoszonego przez 
W. Brytanję, Francję i Włochy stwierdzo 
no zgodność pogłądów tych trzech rzą- 
dów na konieczność utrzymania niepod 
ległości i integralności Austrji zgodnie z 
odnośnemi traktatami, . 

Anglja uważa, że tego rodzaju współ 
działanie z Francją i Włochami wystar 
cza jej i nie podpisze formalnie paktu. 
konsultacyjnego proponowanego w skła 
dzie 8 państw, natomiast w praktyce bę- - 
dzie współdziałać z zaproponowanym w' 

Rzymie paktem. я 

Czy Niemcy przystąpią? 
RZYM. (Pat). Sprawa przystąpienia 

Niemiec do protokułu austrjackiego nie 
zastała dotychczas wyjaśniona, nie zapa 
trują się jednak to pesymistycznie, ponie . 
waż rozmowa z ambasadorem niemiec- 
kim w Rzymie i rozmowy qftzedstawicieli 
Francji i Włoch na Wilhelmstrasse nie 
dały wyniku negatywnego. 

Rozmowa 3-ch - 
PARYŻ. (Pat). „Paris - Soir* zwraca uwagę 

ua to, że w ezasie niedzielnego przyjęcia w pa 
lacu genewskim minister Laval przez dłuższy 
ezas rozmawiał z ambasadorem Rzeszy von Has 
selem. Do tych dwóch rozmówców przyłączyli 
się następnie Suvich 1 Mussolini. Rozmowa ta 
trwała blisko trzy kwadranse i wywołała wśród 
obecnych żywe komentarze, w których twierdzo 
no, że jest to symbol pakta 3-ch a nawet 4-ch, 

gdyż Anglja była „reprezentowana* przez tele- 
gram sir Johna Simona. 

   

Dziennik przypuszcza jednak, że w czasie 
rozmowy minister Lavał z właściwą sobie szcze 

rością powiedział tylko ambasadorowi niemiec 
kiemu kilka nieco może szorstkich prawd, na 
które nie mógłby sobie pozwolić podczas dyple 
matycznege demar" Mussolini zaś musiał być 

zadowGlony, że mógł w ten sposób wykazać, iż 
jego rozmowy z ministrem Lavalem nie mają 
charakteru ekskluzywnego. 

 



    

Prezydent Senatu w. m. Gda ł wczo 
aj do Warszawy z « J 3 

a przył 
jalną wiz        

WYJAZD Z GDAŃSKA, 

GDAŃSK, (Pat). O północy pocią- 
giem pośpiesznym wyjechali prezydent 
Senatu gdańskiego Greiser i senator 
Huth do Warszawy celem złożenia ofi- 
cjalnej wizyty rządowi polskiemu. 

    

Na dworcu zjawił się radca Ziętkie- 
wicz, szefowie polskich urzędów w Gdań 
sku; członkowie Senatu gdańskiego i 
przedstawiciele prasy. 

Otwarcie wystawy 
_ sztuki włoskiej 
WARSZAWA. (Pat). O godzinie 13-ej 

w salonach instytutu propagandy sztuki 
(IPS) otwarto wystawę sztuki włoskiej 
pod protektoratem Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej. 
a wernisaż przybył premjer Kozłow 

ski w imieniu Prezydenta w otoczeniu 
wyższych urzędników i dyplomatów. Wło 
si wybrali zgórą 200 eksponatów z ostat 
niej międzynarodowej szłuki w Wenec 
Jest tam malarstwo, rzeźba, grafika i 
szluka zdobnicza. 

—009— 

Pokojowe umizgi 
Japonii do Chin 

TOKIO. (Pat). Jak donosi dziennik „Niezi - 

Niezi* Japonja zamierza podjąć nową politykę 
wobec Chin. Połegać ona ma na przyjaznem po 
rozumieniu się z Chinami w sprawie zagadnień 
pokoju na Dalekim Wschodzie. 

Rząd japoński pragnie podjąć bezpośrednie 
rokowania z marszałkiem Czang Kaj Szekiem. 

  

    

Pozaiem dzieynik oświadcza, że Japonja goto“ 
wa jest poprzeć gospodarczo Chiny, o ile wła- 
dze chińskie wystąpią przeciwko kampanji Au 

iapońskiej. 

Dobrowolna sterylizacja 
w Anglii ? 

LONDYN. (Pat). „Sunday Dispatch* donosi, 
że ministerstwo higjeny wystąpiło z wnioskiem 
» przeprowadzenie dobrowolnej sterylizacji pew 
nych grup upośledzonych umysłowo. 
Liczba -osób, -megących wchodzić w grę, wy 

nosi w Anglji około 230 tysięcy. 

  

ARSZAWA: (Patj. Berlin 212.60 — 
; Londyn 25,91 — 26,04 — 25,78; 

prk czek nie notow. Nowy York kabel 
— 5,24; Paryż 34,94 „03 — 34,85; * 

carja 171,59 — 172,02 — 171,16. 
Dołar 5,26. Dolar złoty 8,91 i pół. 
Rubel złoty 4,58 i pół — 4,59. Czerwoniec 

213,00 

    

   
ka budowlana 46, dolarowa premjo- 
inwestycyjna 116, stabilizacyjna 68,1/8 

Kto wygrał? 
    

    

Ważniejsze wygrane loteryjne z poniedziałku 
24. 50.000 — | 149 716. 

zł. 10000 — Nr. 9980. 44524, 79529, 
   114 755, 120 579, 151 952. 

    

„dzialnoś 

„KURJER* z dnia 8-go stycznia 1935 r. 

Wizyta prezydenta Senatu gdańskiego 
w Warszawie 

PRZYBYCIE 

WARSZAWA, (Pat). W poniedziałek 
w godz. rannych przybył do Wai 

celem złożenia oficjalnej wizyty. pr 
dent Senatu w. m. Gdańska Adolf Karol 

Greiser oraz sen. Huth, którym towarzy- 
szą radca Senatu Boettcher, radca dr. 
Blume oraz adjutant kpt. Koelle. 

Na dworcu Wschodnim, udekorowa- 

nym flagami gdańskiemi, powitali przy 
byłych gości: imieniem Pana Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej dyrektor protokółu 
dyplomatycznego Romer, imieniem p. 

    

   

   

DO WARSZAWY 

premjera minister skarbu Zawadzki, 
imieniem ministra spraw zagranicznych 
dyrektor Dembieki. Obecny był rów- 
nież na dworcu komisarz generalny Rze 
czypospolitej w Gdańsku Papee, przed- 
stawiciele władz miasta Warszawy. wyż 
si urzędnicy MSZ itd. 

Do Warszawy przybyli pozatem kie. 

rownik biura prasowego Senatu gdań- 

  

    
  

   

  

skiego dr. Woenckhaus oraz dyrektor 
naczelny „Danziger Vorposten* p. Zar- 
ske. 

WIZYTY | RECEPCJE. 

WARSZAWA, (Pat). Dziś o godz. 12 
w południe przedstawiciele Senatu gdań 
skiego w osobach prezydenta Senatu 
gdańskiego Artura Greisera, sen. Wil. 
helma Hutha i radcy Senatu dr. W. Bo- 
ettchera złożyli wizytę premjerowi Ko- 

  

'wrąz z małżonką podejmował przedsta- 
wicieli Senatu gdańskiego śniadaniem. 
w którem wzięli udział również minister 
skarbu Zawadzki, min. Śchaetzel, wice- 
ministrowie Lechnicki, Bobkowski, ko- 
misarz gen. Rzplitej 'w Gdańsku Papee 

   

złowskiemu, o godz. 12.30 ministrowi oraz kilku innych wyższych unrzędni- 
spraw zagr. Beckowi. ków. 

Q godz. 13.30 minister spr. zagr. Beck 

GTE 

Łozorajtis © możliwości 
porozumienia polsko - litewskiego 

W czasie zjazdu „Tautininków* li- 
tewskich w dn. 5 b. m. Min. Lozoraitis 
wygłosił obszerne exposć o litewskiej 
polityce zagran. 

Ustęp tego przemówienia, dotyczący 
' Ьгтъі w obszernem streszczeniu 

JA 

  

„Zrczumiałą jest rzeczą również, iż doniosłe 

znaczenie dła litewskiej polityki : zagraniczni:j 
posiadają stesunki Litwy z jej południowymi i 
zachodnimi sąsiadar Z pierwszym sąsiadem 

(południewym, Polską. Red. „B. K.*), którego 
wysiłki w kierunku konsolidacji: swej teraźniej 

szości i przyszłości oceniamy dodatnio, jak zresz 
tą każde samodzielne porządkowanie się innych 
narodów, nie posiadamy stosunków polityez-. 
rych. 

Czyż należy: wyjaśniać, dlaczego? Nie może 
my zapomnieć, że przed 14 laty, gdyśmy ciężko 
walczyli © swą niedawno edzyskaną i niedosta 

tecznie wzmocnioną niepodległość, kilkanaście 

      

   

razy większy od nas Naród Polski, który, zda 
wa!cby się, zarówno ze względu na swe należy 
cie zrozumiane inizresy, jak też i ze względu na 
uczucia, winienby nas popierać, wykorzystując 

swą przewagę, odebrał nam najdroższą część na 
szej ziemi. Opinja światowa potępiła ten czyn. 
Niestety jednak nie znalezieno środków napra 
wienia. togo naruszenia prawa, A JEDNAK, MA 
JĄC NA. WZGLĘDZIE PRZYKŁADY HISTO 
RYCZNE W STOSUNKACH NARODÓW, NALE 
ŻY. SĄDZIĆ, ŻE, JEŻELI BĘDZIE SIĘ SZUKA- 
ŁO, DADZĄ SIĘ ZNALEŚĆ METODY, KTÓRE 
PRZY FOCZUCIU HONORU I PRAWA MOGŁY 
BY PRZYBLIŻYĆ NAS DO DROGI WIODĄCEJ 
KU SŁUSZNEMU ROZSTRZYGNIĘCIU SPORU*. 

  

Nietrudno zauważyć w słowach po- 
wyższych zwroty, 'które zasługują na u- 
wagę, nie słyszeliśmy bowiem od lat 
15-1u urzędowego przemówienia w Ko- 
wnie utrzymamego w tak rzeczowym to- 
nie. 

Demarche posła niemieckiego w Kownie 
w Sprawie propagandy antyniemieckiej 

Królewiec, (Pat). Urzędowa „Preus- 
sische Zltg.*. donosi, iż niemiecki poseł 
w Kownie otrzymał polecenie swego rzą 
du pooczynienia kroków u rządu litew- 
skiego w sprawie uprawianej od dłuż- 

    

szego «czasu przez prasę litewską i czyn- 
niki rządowe litewskie przeciwniemiec- 
kiej propagandy w związku z kowieńs- 
kim procesem Niemców kłajpedzkich. 

WCZORAJ ZNÓW PADŁO U NAS: 

4. 10.000 na ur. 151952 2000 zł, na nr. 84601 

2.0005. = 

1.000 zł. na nr 

45299 4.0805 2.4 

90783 

151993 

KOLEKTURA LOTERII PAŃSTWOWEJ 

„DROGA DO SZCZĘŚCIAK 
'wleika 44 WILNO miciewicza „0 

- Obrady komisji konstytucyjnej Senatų 
WARSZAWA (Pat).- Obrady komisji konsty- . 

„ tucyjnej. 
Dziś odbyło się pod przewodnictwem sena, 

  tora Targowskiego pierwsze po fi ch świątecz 
uych pesiedzenie senackiej Komisji konstytucyj 
nej poświęcone dłuższej dchacie nad projektem 
ustawy konstytucyjnej. 

Rozpoczęto od rozdziału 51go „SENAT*. Na 
zarzuty opozycji co do składu Senatu referent 
senator Rostworowski odpowiada, že nie wiado 

  

. mo jeszcze, w jakim kierunku pójdzie organi- 
zacją społeczeństwa, czy np. dzisiejsze izby za- 
mienią się na reprezentacje gospodarcze, czy w 
kierunku wyłonienia najlepszych elementów. Od 
Syła się więc 10 zagadnienie do ustawodawstwa 
zwykłego. które jest łatwiejsze do nowelizacji i 
jako takie lepiej tę sprawę rozwiąże. 

Następnie przystąpiono do rozdziału „BUD 
ŻET*. 

Przy części 8-ej „Siły zbrojne* Woźnicki za 
uważa, że odbiera się sejmowi możności wypo 
wiadania się ponieważ prezydent może dekretem 

  

     

„ powołuć kontyngent rekruta. Również lepiej by 
łohy, gdy    

  

y nie oharczać Prezydenta odpowie- 
za wypowiedzenie wojny. Senator 

Dambski (BBWR): oheene warunki stworzają mo 
   

  

, żliwość powzięcia odpowiedniej decyzji już nie 

w Ciągu dni ałe w ciągu godzin. Bezpisezniej 
więe będzie, jeśli o wójnie decydować ma wów 
czas głowa, państwa. ; 

Po przerwie obiadowej obradowano na 9-ym 
rozdzialem „SĄDY“, — 

Przy następnym rozdziale, „ADMINISTRAC- 
JA PANSTWOWA“. Dambski uważa, że obecna 
koncepcja jest lepsza niż dawniejsza, która prze 
ciwstawiała samorząd organom rządowym. 

Przystąpieno do obrad nad rozdziałem 12-ym 
„STAN ZAGROŻENIA PAŃSTWA* z poprawka 
mi senatora Ehrenkreuza. Makarewicz pyta, ja 

kie swobody będą zawieszone. Sprawozdawea 

Rostworowski odpowiada że projekt praw oby 
watelskich nie odbiera. 

Następnie sprawozdawea przeczytał popraw 
ki do rozdziału 13-g0 „Zmiany konstytucji: a 

ponieważ nikt nie zabrał głosu, również popraw 
ki do rozdziału 14go „Przepisy końcowe. 

Na tem komisja ukeńczyła dyskusję szczegó 
łową nad projektem ustawy konstytucyjnej. Jut 
ro członkowie komisji mogą zgłaszać poprawki 
do tego projektu, a po rezpatrzeniu ich przez 
sprawozdawcę, komisja na swem najbliższem 
posiedzeniu, które odbędzie się w piątek rano, 
pedda je pod głosowanie. 

  

Eksportacja zwłok 
$.р. К Wyszyńskiego 
BERLIN, (Pat). 

portacja zwłok radcy A polskiej 
w Berlihie Kazimierza Wyszyńskiego. 

O godzinie 8.45 zebrali się w jego 

      

  

  

    

mieszkaniu najbliżsi współpracownicy 
a ambasador: Lipski wygłosił okoliczno     

ściowe przemówienie. Potem trumnę ze 
zwłokami przewieziono do katedry św 
Jadwigi, gdzie o godz. ll-ej odbyło się 
nabożeństwo żałobne. 

Trumna ze zwłokami będzie umiesz- 

czona w specjalnym wagonie, który bę- 

dzie przyczepiony do nocnego: pociągu 
pośpiesznego i przybędzie do Warsza- 
wy we wtorek, 

Plebiscyt w Saarze 
już się rozpoczął 

SAARBRUECKEN. (Pat). Wedle roz 
porządzenia komisji plebiseytowej, 13 1. 
biura wyborcze będą czynne od 8,30 do 

20-ej. Na kartach będą trzy pytania: 
1) utrzymanie obecnego porządku 

prawnego status quo, 
2) złączenie z Niemcanu, 
3) złączenie z Francją. 
Przy każdem pytaniu figuruje kółko. 

Głosujący winien wpisać kryżyk do jed 
nego z kółek. W lokalu wyborczym nie 
wolno mówić, jak się głosowało łub na ko 
go zamierza się głosować. Niemieckie po 

zdrowienie „Heil Hitler* też jest wzbro- 
nione w lokalu wyborczym. Osoby wita 
jace się w ten sposób będą uważane za 

ujawniające swój zamiar głosowania na 
rzecz Niemiec i stracą prawo głosu. 

Dla osób zajętych pracą w dniu płebi 

seylu 
sów. Zarządzenie to obejmuje w Saar- 
brucken 2.200 osób. Dotychczas głosowa 
ło kiłkadziesiąt. W przedterminowem gło 
sowaniu biorą też udział wieźniowie w 
liczbie 200 osób..w tem 8 niewiast. 

Olbrzymia katastrofa 
kolejowa Z. S. R. R. 
Zderzyły się dwa pociągi 

pośpieszne. — Akt sabotażu? 
MOSKWA. (Pat). Na linji kolejowej Moskwa 

— Leningrad, między stacjami Torbino i Wiał 

ką wydarzył się wielki wypadek kołejowy. 

              

    

  

Pociąg pośpieszny najechał na inny pociąg 

również pośpieszny, przyczem szereg wagonów 

zostało zdruzgetanych a trzy spałone. Jest wie 

lu zabitych i rannych. Liczby ich źródła sowiec 

kie przomiłezają: 

O rozmiarach wypadku świadczy wysłanie 

4-ch pociągów ratowniczych. Dochodzenie pro- 

wadzi specjalna komisja śledcza Prasa zapowla 

da, że proces przeciwko winnym wypadku odhe 

dzie się pojutrze. 

BERLIN. (Pat). Niemieckie biuro informa- 

cyjne donosi z Moskwy, że w związku z wypad 

  

kiem na linji Moskwa — Leningrad aresztowa 

no szerzg urzędników kolejowych. 

Utrwala się przekonanie, że wypadek, spowo 

dewany został aktem sabotažu. Ani zarzad. ko 

lei, ani komisariat ludowy spraw wewnętrznych 

nis podał jeszcze liczby ofiar. Jak słychać, wy 

dohbyto już przeszło 20 trupów. 

Proces Hauvtmanna 

Zeznanie - 
„wychowawczyni 

NOWY YORK. (Pat). Dziś we Flemingtonte 

  

rczpeczął się drugi tydzień procesu o porwanie. 
i zamordowanie dziecka płk. Lindbergha. 

Pierwsza dziś  zcznawała 
dziecka, który w tragicznym dniu bawiła się z 
dzieckiem i szyła mu koszulkę. Gdy jej pokaza. 
no tę koszulkę, znalezioną przy zamordowanem: 
dziecku panna Gow dostała ataku płaczu, pozna: 
jae koszulkę. ` 

Mgła w Paryżu 
PARYŻ. (Pat). Ubiegłej nocy ogarnęła Paryż 

ciemna mgła, która nie rozproszyła się po wscho 
dzie a. Wobec panującej ciemności wszyst 

łżą z zapalonemi latarniami 
kaniach i sklepach palą stę 

   
   
lampy. 
puszcza zupełnie promieni słonecznych. 

Kronika telegraficzna 
— PIRACI. Z Honkongu donoszą, że 20 mił 

od tego miasta piraci napadli na parowiec chiń 
ski z / do Makao, przyczem zabrali trzech 
Chińczykó ko zakładników. . to pierw- 
szy po dłu n okresie napad piratów z zato 

ki Bias, która patrolowana była przez specjalne 
okręty. 

  

            

  

rządzono od dziś składanie gło-: 

wychowawczyni: 

Mgła o barwie żółto-ołowianej nie prze 

с
Н
 

  

u
r
y
w
a



—k
dk
rk
cw
in
i 

— 
w
m
i
w
i
i
a
 

WO
 

TŻ
, 

—
а
а
 

|| 

  

„KURJER* z dnia 8-go stycznia 1935 r. 
  

Austrja u progu nowego roku 

  

  

Kanclerz Schuschnigg 

Wiedeń, w styczniu 1935. 

Austrja powojenna, rzecby można 
śmiało, przeciwieństwo do dawnej mo- 
narchji Habsburgów, nietylko pod wzglę 
dem rozmiarów swych i składu narodo- 
wościowego, lecz również jako kraj poz- 
bawiony wszelkich aspiraeyj do imper- 
jalizmu i przewodzenia nad innemi lu- 
dami, ta młoda Republika  Austrjacka 
zwraca jednak dziś znowu na siebie u- 
wagę międzynarodowych czynników po 
litycznych ze względu na to, że tu właś- 
nie, w sereu Europy Środkowej znalazł 
się ponownie klucz sytuacji politycznej 
nietylko mad Dunajem, lecz na całą En- 
ropę, a zwłaszcza na jej rejon poludnio- 
wo-wschodni. 

Tu bowiem walezy już od szeregu lat 
o prawo pierwszeństwa ekspansja nie- 
miecka z ekspansją włoską, a po zwy- 
cięstwie tej ostatniej staje do rywalizacji 
nowy czynnik w postaci wpływów fran- 
cuskich, jeżeli nie bezpośrednich, to po- 
przez satelitów Francji — państwa Ma- 
łej Ententy. 

Niewątpliwie sprawa austrjacka, bę- 
dąca rdzeniem problemu organizacji po 
koju w dorzeczu Dunaju była jednym 
z głównych tematów, poruszanych w dy 
skusjach Missoliniego z Lavalem pod- 
czas jego ostatniej wizyty w Rzymie. 
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Najbardziej  spontanicznym wyra- 
zem wzruszeń były od wieków ruchy, u- 
kładające się pod rytm melodji. Taniec 
odnajdujemy u najpierwotniejszych płe 
mion, widzimy jego zarysy na freskach 
i rysunkach hinduskich, egipskich, w 
słabych próbach odtworzenia życia ja- 
skiniowego na ścianach grafitów i płyt 

kamiennych.  Pradawne legendy o bo- 
haterach i pięknościach, o królewnach i 

kochankach, mity e bogach i czarodziej 
kach, jakże często mają za temat tamiec, 
odgrywający rolę nie tylko rozrywki, 
plastycznej rozkoszy, ale religijnego ob- 
rządku. Taniec przed bóstwem,, był ak- 
tem hołdu 'i przechodził w boski szał ry- 
tmu, który opętańczo oszałamiał wyka- 
uawców. Kapłanki Menfisu i Kartaginy 
tańczyły przed tajemniczą Thanit, w ob- 
rządkach eleuzyjskich taniee był jedną z 

najważniejszych chwil, kręcili się w re- 
ligijnej ekstazie derwisze. Tańczyła Sa- 
lambo w świątyni, tańczyła Salome 

przed Herodem, tańczył ikrół Dawid 
przed Arką Przymierza. Pląsy pięknych, 
wiotkich kapłanek i dziewie, były nieo- 

  

(Od naszego korespondenta) - 

Należy oddać sprawiedliwość rządo- 
wi dr. Schuschnigga, że potrafił on w spo 
sób zręczny wykorzystać zainteresowa- 
nie mocarstw niepodiegłością Austrji 
nietylko zabezpieczyć niepodległość swe 
go państwa na linji wypadkowej dążeń 
swych wielkich kontrahentów, iezz nad- 
to sałlwować swą godność państwową. 
odrzucając dumnie gwarancję niepodie- 
głości Austrji ze strony państw Małej 
Ententy, o ile rancja ta nie będzie 
powszechną; i dalej wyrażając golowość 
zawarcia z Rzeszą Niemiecką układu na 
zasadach równego z równym 0 wz: 
mnem niemieszaniu się do swych spraw 
wewnętrznych. 

W ten sposób swą zręczną polity 
zagraniczną zdołała Austrja zapewnić 
sobie ostatnio na terenie międzynarodo 

wym prestiż przekracza jący znacznie jej 
istotną dzisiejszą siłę i wielkość. 

Równocześnie stoi jednak przed rza 
dem związkowym drugie zagadnienie 
wewnętrzne do rozwiązania, zagadnie- 
nie, które po zeszłorocznych krwawych 
zajściach w Austrji a zwłaszeza po moc- 
derstwie kanclerza Dolifu nabrało 
specjalnego zaognienia. 

Narażona od wewnątrz na coraz sil- 
niejsze propagandę anschlussową, prowa 
dzoną pod hasłem narodowem przez e- 
lementy hitlerowskie uciekła się Austrja 
do systemu zastrzyku ochronnego przez 
przelicytowanie Hitlera kultem nacjo- 
nalizmu niemieckiego, opartego na wiel 
kich tradycjach narodu w przeciwieńst- 
wie do metod nowatorskich i nieraz dra- 
stycznych, stosowanych w Trzeciej Rze- 
szy. 

Okazało się, że metoda ta została 
szczęśliwie wybrana. Szerokie warstwy 

  

      

  

   

    

        

   

    

   

   

  

społeczeństwa, w których  patrjotyzm 
narodowy niemiecki był silnie rozwinię- 
ty, znalazły u dla swych uczuć na- 
rodowych w obronie Austrji, jako stra- 
żniezki starej kultury niemieckiej przed 
brutalnym naciskiem Berlina. 

Dziś hasło narodowe niemieckie jest 
powszechnie w Austrji wyznawane i by- 
wa głoszone przez tych wszystkich, któ- 
rym na poparciu ze strony opinji publi- 
cznej zależy. Podniósł je kanclerz Schu- 
sehnigg w swem noworocznem przemó- 

wieniu, «którego myślą przewodnią było 
zjednoczenie narodu pod sztandarem ob- 
rony niepodległości Austrji; głosi je br. 
Stahremberg w swej Heimwehrze, ma- 
jącej program faszystowski; mówił o 
niem również przedstawiciel opozycji, 
głowa kościoła protestanckiego w Au- 
strji, ks. Heinzelmann w swem ostatniem 
przemówieniu z olkazji Nowego Roku. 

W przeciwieństwie do przedwojen- 
nej wiełonarodowościowej  monarchji 
Habsburgów konsoliduje się dziś mała 
Austrja narodowo - niemiecka, która po 
trafiła pogodzić postulat swej niepodle- 
głości z zasadą narodową i oparła się w 
ten sposób zwycięsko zakusom anschlus- 
sowym Berlina 

W ten.sposób polityka austrjacka za- 
rowno w dziedzinie zagranicznej, jak i 
wewnętrznej, zabezpieczyła narazie to 
państwo od narzucenia mu Anschlussu 
z Berlina. Jakie będą jednak skutki roz- 
budzonego dziś więcej niż kiedykolwiek 
i wzbierającego nadal na sile nacjonali- 
zmu niemieckiego w Austrji, to wykaże 
przyszłość którą postaramy się odtąd ba 

cznie śledzić, informując czytelników o 
stopniowym rozwoju wypadków nad 
Dunajem. J. Gr—ski. 

    

    

      

W 15-tą rocznicę wyzwolenia Letgalji 

  

W. Dyneburgu odbyły się. uroczystości zwią- 
zane z obchodem 15ej rocznicy wyzwołenia te- 
go państwa przy współudziale armji polskiej. 
Na uroczystości te przybyła delegacja armji pol 
skiej z gen. Skwarczyńskim na czele. 

   

dzownym szczegółem każdego progra- 
mu obrządków religijnych wszystkich 
ludów Świata. Niema tak pierwotnego 
ludu na kuli ziemskiej żeby nie miał 
swego tańca, wyrazu swych uczuć naj- 
intymniejszych, wyładowania wzruszeń 
erotycznych łub sakralnych. 

I jakaż olbrzymia skała Tak wielka 
jak wielką jest różnica pomiędzy duszą 
czarnego Murzyna z głębi Afryki, a du- 
szą grecką z okresu Peryklesa. Różna w 
zewnętrznych objawae a jednakow 
w wewnętrznych porywach. Bo wtedy, 
gdy pod białemi perystylami Propilejów 

przesuwały się szeregi biało lub koloro- 
wo drapowanych Greczynek i Rzymia- 
nek w  harmonijnych ruchach pod 
dźwięk fletni i rogów, hen, w nieodkry- 
tych jeszcze na szczęście dla nich głę- 
binach Afryki, wolni od europejskiej cy- 
wilizacji Murzyni, wiedli sabbat szalo- 
nego tempa swych wytupywań przy pod 
niecającem biciu w głucho brzmiące bę- 
bny, a hen na północy, słowiańskie ple- 
miona pląsały w len i skóry odziane pod 
muzykę kobzy i gęśli. Powolutku, w fał- 
dach jedwabiu sunęły japońskie gejsze 
przy akompanjamencie twardych ude- 
rzeń koto, w gorących oparach wyspy 
Jawy, leniwym kołysanioni się towar 
szą cudne dźwięki gamelanu. na który 

     

  

   

  

Na zdjęciu — gen. Skwarczyński w otocze- 
niu stawicieli rządu łotewskiego i armji 
tote j, posła Rzplitej i członków delegacji 
polskiej wygłasza przemówienie po rewji woj- 
skowej na placu Wolności. 

   

  

się składają metalowe gongi i ksylofon- 
ty, arabskie skrzypce brabat i miedzia- 
ne cymbały saron. W nieodkrytej jesz- 
cze, (na szczęście dla niej) Ameryce, wol 
ne i niemordowane przez białą rasę 
miedzianoskóre ludy Peru, Meksyku, 
Kanady, tańczyły swe tańce namiętne i 
szybkie, lub powolne i poważne, zależ- 
nie od obrządku i klimatu, tańce kwia- 
tów i ptaków, taniec wojowników koło 
pala męczarni i skalpów wrogów. Tań- 
ce weselne, wiosenne, miłośne, tańce ob- 
rzędowe, wojenne, tańce zawodowych za 
lotmie, niewolnic i heter, tańce patry- 
cjuszek i kasztelanek, kapłanów i ryce- 
rzy, giermków, paziów i pachołąt, błaz- 
nów i wagantów, taniec wśród mieczów 

i róż na rozpalonych rusztach i na kwie- 
tnych łąkach, na górskich ścieżkach 
zbójnicki i na nadmorskich łąkach Bre- 
tanji la ridć, namiętne tanga i powolne 
pawany, tańce Średniowiecza, później- 
sze setki nazw, stylów, sposobów para 
dowania w strojach, podnoszących uro- 
dę kobiet i mężczyzn, w tych czasach, 
kiedy i oni stroili się tak, jak w całej 
naturze stroi się samiec, by się podobać 
samicz 

Sztuka taneczna wykwitła do wymia- 
rów racji stanu na dworze francuskim 
za Ludwików: sam król jegomość ra: 

          

Zamach 
na Starhemberga? 

       Ks. Starhemberg 

BERLIN, (PAT). — Prasa dzis 
fa z Wiednia alarmujące wiadomości o dokona 
niu wczoraj na jednym z przedmieść wiedeń- 
skich zamachu rewolwerowego na jadącego ot- 
wartym samochodem  wieckanclerza | Austrji, 
przewódcy Heimwi:hry księcia Starhemberga. 
Dano dwa strzały rewelwerowe.  Starhemherg 
wyszedł kez szwanku, natomiast towarzyszący 
mu żołnierz Heimwehry został ranny. Dwaj 
sprawcy, rzekomo komuniści, zostali aresztowa 
ni. Zamach wzbudził w kołach politycznych wieł 
kie wraženije, 

Wedle dalszych wiadomości, zamachu doko- 
nano na przedmieściu w chwili, gdy Starkem- 
berg po wylądowaniu na lotnisku Aspern wra- 
cat samochodem do miasta. Policja uważa, że 
w samochodzie nie znajdował się Starhemberg. 
Zamachowey zaczaiń się po obu stronach drogi 
prowadzącej z lotniska Aspern do Wiednia. Sa- 
mochód, marki Austro-Daimler, podobny był do 
tego, którego używał zwykle Starhemhberg. Jedna 
z kul rewolwerowycch przebiła ścianę samocho 
in oficera Heimwehry Zellego. 

Komunikat urzędu kanelerski"go przedstawia 
zamach na Starhemberga zupełnie inaczej niż 
prasa. Według tego komunikatu zamach był 
skierowany przeciwko księciu Starhembergowi, 
lecz Starhemhberg nie znajdował się w samoche- 
dzie. Komunikat urzędowy twierdzi, że nie da 
no strzałów rewolwerowych, lecz tylko stłuczo 
no kamieniem szybę ochraniającą od wiatru. 

23 
Hawas zaprzecza 

PARYŻ, (Pat). Agencja Havasa do- 
nosi z Wiednia: Samochód, wiozący 
członków Heimwehry, był ostrzeliwany 
wpobliżu Wiednia. Pozatem samochód, 
należący do Heimwehry, uległ wypadko- 
wi w Górnej Austrji. Oba powyższe wy- 
padki daly asumpt do pogłoski, že da- 
konano zamachu na księcia Starhem- 
berga, 

Koła kompetentne zaprzeczają pe- 
wyższej wiadomości, oświadczając, że 
książę Starhemberg od tygodnia prze- 
bywa w Linzu. 

Wysadzono magazyn 
amunicli 

WIEDEŃ, (PAT). — Urzędowo komunikują, 
że w Blumau, wpobliżu Wiener Neustadt doko 
nano zamachu, wysadzając w powietrze maga 
zyn amunicji. Spraweów dotychczas nie ujęto. 

    

    

  

czył tańczyć, przebierać się, maskować 
i wywijać piruety, jakże więc mie mieli 
tego naśladować wszyscy „pomazańcy* 
i wszystkie dwory i dworki. 

    

Historja tańca jest tak obszerna jak 
każdej innej dziedziny życia społe- 
czeństw. Etnograficznie i chronologicz- 
nie, przedstawia nader ciekawe cechy 
charakteryzujące marodowości, ewolu- 
cję smaku, stylów i obyczajów. Inny był 
taniec ludu,.inny wielmożów. 

Bywały epoki, kiedy modne były 
tańce powolne, inne, kiedy rytm przyś- 
pieszony obowiązywał. Najzabawniejszą 
bodaj ewolucją pojęć odnośnie do przy- 
zwoiłości tego łub owego tańca może- 
my zamotówać za naszych czasów. Na 
własne oczy czytałam w roku mn. w. 
1905—9 list zaenej i rozumnej damy wi- 
leńskiej, błagający inną damę. by nie 
sprowadzała do Wilna pary tamecznej 4 
Warszawy, mającej produkować tango. 
gdyż to jest takie bezeceństwo, że kato- 
lik nie może na to patrzeć! N. B. ta sa- 
ma dama w 1928—30 patrzyła bez bółu 
jak jej wnuczki wykręcają się w tym tań 
cu „zbójów boliwijskich* i jakoś to prze 

żyła. Ale należy pamiętać, że za czasów 
II Cesarstwa, i wszechwładnego pano- 
wania rozkosznych waleów Strausa. ża- 
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Przed ślube 

     Wie zdążyły jeszcze przebrzmieć echa urnczv 
stości ślubnych na dworz> angielskim, gdy oto 
szykuje się drugie wesele. Tym razem na dwo- 
rze hołend rskim. Księżniezka Juljanna, corka 

trótowej Wilhelminy, a jednocześnie następczy 
ni trona Niderlandów ma niezadługo poślubić 
księcia Fryderyka Franciszka von Mecklenburg. 

INTRYGUJĄCE PRZYGOTOWANIA. 

Właściwie mówiąc, oficjalnie nie jeszcze nie 
wiadomo, nietyiko o ślubic, lecz nawet o zarę 
czynach. Wszystko oparte jest narazie na domy 
slach i Lemeražach osób zbiiženych de dworu 
holenderskiego. Oficjalnie nie czas jeszeze mó- 
wić o weselu, skoro nie zakończyła się żałoba 
po zmarłym przed kilku miesiącsmi małżonka 
*rólewej — matki. Pezat-m nie jest też wyklu 
<czona możliwość, że sferz oficjalne milczą dla 

łego, że... na nie się jeszcze nie zanosi. Alboż 
te picrwszyzna w d. ym pletkarskim i chei 
wym na sensacje świecie oženič kogos, zaręczyč, 
pogrzebać — zanim oschom bezpośrednie zain 
teń.sowanym przyszło to na myśl uczynić? 

Nie bywa jednak ponoć dymu bez ognia. Pog 
łoski © rychłem narzeczeństwie, a ce zwykle za 
tem idzie — ł małżeństwie księżniczki Juljan 
my o©pierają się na zgoła peważuych przesłan- 
kach, Oto one: 

Królowa Wilhelmina wydała polecenie przy 
gotowania pałacu krół 'wskiego w Amsterdamie 
10 recepcyj, zakrojonych na większ, liczbę osób. 
Była to rzecz niezwykła, gdyż recepcje we wspo 
mnianym pałacu edbywają się nader rzadko i to 
w dni Ściśle na długo zgóry określone, a więe 
powiedzmy w święto narodowe, imieniny królo 
wej i t. p. Skądże przeto ta nagła decyzja kró 
lewska, która postawiła na nogi całą służbę pa 
łecową w Amsterdamie z marszałkiem dworu na 

czełe? Skąd to polecenie, które zelektryzowała 
drzemiący dwór holenderski i związaną z nim 
śmietankę arystokratyczna? Coś w tem musi 
wyć. Ale co? Oczywiście zaręczyny Juljanny. 

Przesłanka druga: Księżniczka Jaljanna kit 
kakrotnie w niewielkich odstępach czasu jeź 
dziła do Luksemburga, gdzie spędzała po kilka 
tygodni, W jakim celu to czyniła? Oczywiście, 
by się spotykać z wybrańcem swego serca — księ 
tiem Mecklenburskim. 

Trzecia przesłanka: Księżniczka Juljanna 
»prowsóziła do siechie nadwornego jubilera, jed 
nego z tych sławnych złotników, może potomka 
łego złotnika, którego córkę Bogusław Radzi- 
wiłł skrzywdził na czci niewieściej, zwalając 
ehytrze winę na piechurów hiszpańskich. Z ja 
bilerem odbyła księżniczka dłuższą naradę, w 
której wyniku jubiler zgłesił się po pewnym cza 
sie znowu do pałacu, przynosząc w wyłożonych 
aksamit”m pudełkach kilka kesztownych i gu- 
stownych drobiazgów. Każdy z nich nosił inie 
jaty młodego księcia, lub herb Mecklenburgów. 
Szczególna uwagę zwracały prześliczne złote 

  

    

  

dnej pannie z szanującej się rodziny nie 
wolno było nieprzyzwoitego tańca tan- 
czyć, musiała z tem czekać aż zostanie 
mężatką! 

Od lat około 20 taniec artystyczny, 
uczony, przeszedł granice banalnego ba- 
etu w tiulach i przybrał znów rozmiary 
ogromne, sięgając wyżyn sztuki praw- 
dziwej. Zaczęło się to może od genjalnej 
w swoim rodzaju Isadory Dunkan. Jak 
ta nieładna, o długiej szyi i niezbyt har 
monijnie zbudowana kobieta, potrafiła 
wywołać cudowne wrażenie doskonałej 
hanmonji, piękna i roztaczać magją ru- 
chów całe obrazy, tego patrząc na nią i 
słuchając wybuchów zachwytu  zrozu- 
mieć było trudno. Ale tak było. Inny ro- 
dzaj, tęczowych świateł i gry barw ele 
ktrycznych reflektorów, wynalazła ró- 
wnież Amerykanka Loie Fuller, wywo- 
łując prześliczne nowe efekty, swem' 20 
metrowemi fałdzistemi szatami, mienią- 
cemi się kolorowo. Potem zaćmiły wszy- 
stikich i wszelki genre, rosyjskie balety 
Diagilewa, dla których Paryż oszalał w 

iatach 1910—12. Soliści tego cudownego 
zespołu kobieta — elf Pawłowa, kru- 
czowłosa piękność Karsawiaa, oboje Fu- 
kinowie, i nadewszystko rodak nasz nie 
prawdopodobny Niżyński, bożek tańca, 
fenomen, który unosił się w powietrze i 

ą 
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m Juljany holenderskiej 
spinki z perłami. Wszystkie te precjoza zwinęła 
księżniczka w osobną paczkę, dołączyła liścik, 

pwy a krótki* i poleciła zaufanej, dyskret 
osobie nadać przesyłkę pod wiadomym ad- 

visom. 

Zaułana i dyskretna osoba znakomicie wy- 
wiązała się z polecenia, nie zapomniawszy przy 
tem szepnąć o swej dontosłej misji osobom trze 
«im, widocznie mniej dyskretnym, gdyż dzisiaj 
wie © niej świat cały. 

Zestawienie wszystkich wyłiezonych powyżej 
a intrygujących poczynań prowadzi niczhicie 
do wniosku, że na dworze holenderskim zanosi 
się na wesele, 

  

  

   

  

MUS PRZYRODZONY I DYNASTYCZNY. 

Księżniczka fuljanna orańska zrywa tedy z 
ponieństwem. Czas to najwyższy. Dorodna dzie 
woja liczy sebie już ćwierć wieku. Nie jest to 
zbyt dużo (księżna Kentu ma więcej lat:k), ale 
nie jest też tak mało, by można było odkładać 
kobierzee ślubny ad całondas graecas. Kobiety 
północy dojrzewają później niż kobiety połud- 
nia, ale gdy już dojrzewajzy, to „der miiehtige 
Naturtrieb* — jak mawiał prof. Krafft Ebbins 
— nie da się tak laiwo sthumič. Zwłaszcza, że 
w przypadku ksieżniezki Julianny wzglę dy- 
nastyezne też grają niepoślednią rolę. Poezeiwe 
tłuśctochy holenderskie nie mogą przecież poz 
wolić na to, by wygasła szlachetna linja Ora- 
nien — Nassau, która od tyłu łat rzadzi Nider- 
landami. Wprawdzie chodziłoby tu tylko o cia 
głość po kądzieli, lecz i to ma swoje znaczenie. 

  

   

  

TYP RUBENSOWSKI. 

Księżniczka Jnljanna nie ma w sobie nie z 
wiotkości włoskiej Jolanty czy estrości rysów 
greckiej Maryny (obecnej synowej króla angiel 
skiego). Zgodnie z tradycyjnym, uwieczniowym 
przez mistrzów pendzla szkoły flamandzkiej ty- 
pom kobiet niderlandzkich, Juljanna jsst pełna, 
może nawet nieco otyła. Cecha ta, będąc kompłet 
uem zaprzeczeniem cech ekranowego „wampa* 
nadaje księżniczce limburskiej charakter spokoj 
nej. zrównoważonej, dobrotliwej niewiasty, tak 
solidnej, jak solidne jest holenderskie kupiectwo. 
Gogol wyraził się w „Martwyeh duszach*, że 
tak się jakoś dzieje, że ludzie korpulentni bu- 
dzą zwykle większe zaufanie. aniż-li chude wier 
cipięty. Gdy człek korpulentny — przytaczam 
dalej opinię Gegola — zasiądzie na krześle, to 
tak solidnie i gruntownie, że jeżeli runie, to tyl 
ko wraz z krzesłem. Życ'ewe spostrzeż:nia Ga 
sola dałyby się cudownie przenieść na osobę 
księżniczki holenderskiej. 

  

    

  

Ks. F. F. von Mecklenburg 

NARZECZONY. 

Wybraniec księżniczki jest młodszy od niej 
o cały rek, Liczy lat 24. Z fotografji trudno 
orzec, czy książę Mecklenburg jest piękny czy 
też nie, a przynajmni:j czy ma wyrazistą i inte 
ligentną twarz człowieka myśli i czynu, czy też 
hansine rysy zwykŁego zjadacza chleba. Nie 
przesadzajmy tej sprawy i nie podawajmy w 
wątpliwość gustu sympatycznćj księżniczki Jul 
jenny. O księsiu mecklenburskim wiadomo, że 
jest spekrewniony z» wszystkiemi niemal doma 
mi panującemi w Europie, że figuruje w Alma 
nachu Getajskim na poczesnem miejscu i że si 

łą rzeczy, nie sprwoduje mezaljansu księżniczki 
Juljanny. NEW. EDT OEI ао оИЫ 

HUMOR 
WZGLĘDY. 

— Czy mogę przyjść jutro? 

  

- pyta wierzy 
ciel. 

— Owszom, ałe popołudniu —-. odpowiada 
dłużnik —- lekarz, pomyślą, że jest pan pacjen 
tem. (Le Rirej. 

ELEGANT. 
—- Weś zapłacł za ten piękny garnitur? 
—- Trzydzieści, nie licząc kosztów sądowych. 

(Punchi. 

Nowy Rok w Abisynji 

  

Zdjęcie nasze przedstawia scenę składania życzeń noworocznych przez dziewczęta abi 
ńskie plemienia Ga Wedle tamt       

spływał na ziemię z tajemniczym uśinie- 
chem i spojrzeniem dziwnych oczu. za- 
chodzących na skronie a w pantominaca 
jak np. Narcisse i Żar Plisa wywierał 
wstrząsające wrażana wyrazistością 
twarzy, wszyscy oni byli czem$ skończe 
nie pięknem, doskonałem i dającem rcz- 
kosz artystyczną bez granie. Ro wszak 
ich ruchom prześliczavm, wywołującym 
w rytmie krwi te same poruszenia i tcin- 
po, towarzyszyła piękna muzyka Stra. 
wińskiego, Ravela, Czajkowski 
ssorgskiego, Rimski-Ka 
kostjumy, rysowane pr: 
malarzy, dopełniały loskor: 
ci widowiska. Obecnie sztuka tańca kwi 
tnie w najlepsze. Polska może się posz- 
czycić świetnymi tałentami, w dziedzi- 
nie jednak baletu jedynie, w xtórym i.0- 
da Halama mogłaby mieć sławę cuic- 
pejską. We Francji kwidiu: taniec wyż- 
szej kategorji, promowany przez łóę 
Rubinsztein, dawną - inierprelatorkę 
sławnego Świętego Sebastjana Gabriela 
d'Annunzio. Nadmiernie wysoka i chu- 
da, czarma Ida, występowała tej zimy 
jako $piewaczka, mimiezka i tancerka, w 
finansowanych przez sisbie imprezach. 
Największe sławy stolicy A Gide, P. Va 
lery, M. Ravel, Benois, współpracowali 
z artystką, a z obcych Strawiński Fn- 

    
   

  

   

ego zwyczaju wraz » życzeniami składa się kwiaty. 

UŚMIECHY | UŚMIESZKI. 

PIĘTNO 
Jedno z wczorajszych pism warszawskich de 

niosło, że sędzia w Texas w Stanach Zjednocze 

nych, wydał bardzo ostry wyrok na pewnego pi 

jaka. Oto kazał mu na każdej dłoni wypalić l 

tšte „Bl. 

Wspomniane pismo warszawskie ograniczy 

ło się do tej parowierszowej notatki. Ja jednak 

  

osiadam dalsze dane, jak uważam wcale cie 

  

  kaw 

  

do 

dzielić się 

ce tej sprawy i pozwolę sobie po 

    niemi z czytelnikami. 
Ё 2 * 

# 
Oto, gdy wyrok ten ogłoszono, ogólny strach 

podł na pijaków w Texas, a całą niepijącą lud 

   wość ogarnęła wielka rad 

się z tem obrzydłem pijaństwem, mówiono. 

Straszliwie napiętnowany pijak, po opuszczeniu 

ć Nareszcie skończy 

miejsca kaźni ćhciał się powiesić, ale na szczę 

ście (wiadomo pijaey miewają czasem szczęściet 

sznurek się urwał $-samobójca został uratowa 

ny. A ® 

Cóż miał robić? Chodził_po mieście jak stru- 

ty, a połem począł pracować yednakże już pier 

wszy zarobek przepił. = 

— Trudno — powiedział sobiez— i tak i 
tak jestem napiętnowany. Nie mogę przecież 

przez całe życie chodzić w rękawiczkach=gdy 

całe miasto wie, że mam piętno. 

Zarówno trzeźwi, jak i pijacy w całem Te- 

xas patrzyli na niego zpodełba, ale nie bez pew 

nego szacunku: 

— Oto człowiek napiętnowany -— mówili. 

trącając się łokciami, gdy przechodził. — Ileż 

to trzeba wypić i jak się upić, ażeby na taką 

karę zasłużyć | 

Pijak udawał, że nie zwraca na to uwagi 

ale stawał się osobą coraz bardziej interesującą. 

= * 

Wydając swój wyrok sędzia zapowiedział, że 

ukarze podobnie każdego innego pijaka, który 

się tak upije jak tamten. Nie dawało to spoka 

ju różnym pijakom z pod ciemnej gwiazdy, któ 

rych w Texas nie brakło. 

Gdy pewnego razu nasz pijak wszedł do jed 

nej z knajp i siadł spokojnie w kącie, podszedł 

do niego z grona pijusów jeden i powiedział: 

— „Szanowny panie, czy nie zechciałbyć mi 

pan powiedzieć: ile wypił.pan wówczas, gdy w 

następstwie został pan napiętnowany? 

— A ło poco? — zapytał zdziwiony pijak. 

— Dlatego — odparł uprzejmie pytający. 

że założyłem się o grubsze pieniądze, że wypiję 

więcej i nie zostanę napiętnowany. 

— A wobec tego, służę, rzekł grzeczny pijak 

i wymienił olbrzymią cyfrę kieliszków. 

Zakład przeprowadzono. Niestety zakładający 

się przegrał. Został napiętnowany przez niemiła 

$iernego sędziego, również jak i pięciu innych, 
którzy usiłowali go naśladować. 

Jak to bywa w Ameryce, zakłady poczęły się 

mnożyć. Wireszcie dwóch dudzi wygrało nawet 
zakład, ale jeszcze cały szereg przegrał. 
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Minęło sporo czasu. 'Napiętnowanych przyby 

wało, ale szanowano ich coraz więcej. Porząd 

ni ludzie mówiono, a tylko pokrzywdzeni przez 

tos. Powoli piętno stało się jakgdyby znaczkiem 

przynoszącym zaszczyt, o który poczęła ubiegać 

się nawet młodzież. 

Mówią, że stan Texas, w Poł. Stan. Zjedn. 
A. P. stanie się wkrótce najbardziej pijackim 

ze wszystkich. WEL, 
sie ieit Z TAZEETOZ WRZE TOWER ORO ZER TO ZZWE SPORE ORSZEZTCEWOACEÓS. 

kin, Honegger. Wystawiła różne ich ut- 
wory z tańcem i deklamacią, histerycz- 
ny obraz „Diane de Poitiers* Iberta, > 
tańcami Fokina, „Semiramidę'* według 
libretta Valery'ego, „Persefonę* Stawiń- 
skiego i Gide'a. 

Krytyka jednak stwierdziła, że w 
tych widowiskach przeważał element 
dekoracyjny i deklamacyjny nad tane- 
cznym; może wiek Idy Rubinsztejn był 
tego przyczyną, nie każda może. jak Mi- 
stinguett, fikač do 60 roku życia. W o- 
perze Paryskiej dał Lifar balet „Gira- 
tion'*, kompozycję Piernć i „Poliszyne- 
la“ Nabokowa, przeróbkę z włoskiego 
Pulcinella z XVII i XVIII w. w niezmier- 
nie barwnych, groteskowych strojach 
stylowych. Oryginalny jest balet Joosa 
do muzyki Cohena w Synu Marnotraw- 
nym. Uciekinier z Sowieckiej Rep. H. 
Weidł, daje tańce kubistyczne, przygo- 
dne tancerki (prezentują choreografję 
Kuby, Martyniki, stare, religijne tańce 
Meksyku, Jawy, Haiti itp. egzotyki; za- 
wsze bajeczne powodzenie ma słynna, 
szalona w tempie Argentyna, w tańcach 
hiszpańskich i in. Resztki dawnego bale 
tu Diagilewa osiadły w Monte Carlo, da- 
li tam i w Paryżu bardzo precyzyjnie 
wykonane pod względem techniki, Mi. 
assina „Union Pacific" do muzyki Le- 

isha i Nabokowa „Urojeńcy*, do mu 
zyki Aurica przez L. Lichina, zwróciły 
ogólną uwagę. Bronisława Niżyńska, sio 
stra słynnego tancerza, który obłąkany 
przebywa w zamiku w Czechosłowacji, 
wystawiła Hamleta, do muzyki Liszta 
bez powodzenia i inne kompozycje da- 
wniejsze, które się po dawnemu podo- 
bały: „Łabędzia księżniczka,  Rimski- 
Korsakowa, „Pocałunek wróżki”, Stra- 
wińskiego i in. w Polsce. 

Prócz „Pana Twardowskiego, ostatnio, 
dowiadujemy się, że mają wystawić 
w Paryżu balet do muzyki K. Szymano- 
wskiego „Harnasie“ w układzie sceni- 
cznym Leona Schillera, w oprawie sce- 
nicznej Z. Stryjeńskiej. Treścią będzie 
życie zbójników i romams Janosika z 
Karczmarką. Kostjumów przewidują 40 
odmian, tyle bowiem rysunków dała zna 
komita artystka. Wiemy też, że do kom- 
pozycji M. Kondrackiego na tematy pra 
słowiańskie obmyśliła Z. Stryjeńska ca- 
ły cykl fantastycznych, cudownych ob- 
razów, H. Romer. 
gp) aa rie 

si
an



Czy nieobliczalna polityka gospodar 
cza Sowietów, czy zapach prochu uno- 
szący się nad Europą, czy też dążenia 
autarchiczne wszystkich państw sprawi- 
ły, że zagadnienie krajowych surowców 

włóknistych w ciągu ostatnich kilku lat 
nietylko nie straciło na aktualności, lecz 

coraz bardziej się pogłębia i budzi coraz 
większe zainteresowanie zarówno sfer 
rządowych, jak i dobrze rozumiejących 
swój interes przedstawicieli handlu i 
przemysłu. Ponieważ najbardziej roz- 
powszechnioną w strefie umiarkowanej 
rośliną włóknistą jest len, przeto sprawę 
krajowych surowców włóknistych naj- 
częściej identyfikują ze sprawą lnu i 
len stał się hasłem zwolenników samo- 
wystarczalności włókienniczej nietylko 
w Polsce, ale i we Francji, Anglji, Niem 
czech i innych krajach. 

Zwyžka lnu, również a może nawel 
i więcej raptowna, niż Bessa przed 5-ma 
laty, poruszyła zainteresowane organi- 
zacje i zaniepokoiła fachowe czynniki 
rządowe, stawiając ma ostrzu no- 
ża kwestję, czy aby wystarczy dla 
przędzalni zachodnio - europejskich su- 
rowca lnianego i czy w wypadku nad- 
zwyczajnych okoliczności będą miały 
składy intendenckie poddostatkiem tka 
nin na rozmaite cele wojskowe. My w 
Polsce możeby być spokojni; nasze wła 
dze wojskowe od szeregu lat pieczołowi 
tą opieką otaczają produkcję i prze- 
mysł Iniarski omiast całkiem grote- 
skowe stanowisko zajmuje ta część na- 

go przemysłu wielkiego, która prze- 
rabia surowce włókniste, pochodzenia 
zagranicznego i wytęża wszystkie swe 
siły, aby tylko mie dać wzmocnić się pro 
dukcji Inu w Polsce, aby tylko lniarski 
przemysł fabryczny nie stał się dla nich 
groźnym konkurentem i nie rozwinął się 
zanadto. Do tego rodzaju posunięć zali- 
czyć w pierwszej mierze należy walkę 
przemysłu jutowego o zdobycie na no 
wo Momopolu Solnego i wprowadzenie 
tam do opakowania worków jutowych, 
które, zdawało się, bezpowrotnie z Mo 
nopolu Solnego wyrugowane zostały. 
Następnie, cukrownie masze, acz pod 
przymusem rządowym, częściowo wpro 
wadziły do opakowania cukru w sezo- 
nie ubiegłym 'worki lniane, zaś w bie- 
żącej kampanji jakoś nic nie słychać 
o obstalunkach przez cukrownie opako- 
wań ze lnu. Czyżby przemysł jutowy 
i tutaj potrafił zdusić budzącą się iskier 
kę świadomości, że tylko przy solidar- 
nym wysiłku poszczególnych gałęzi go- 
spodarstwa naszego da się utrzymać si- 
łę podatkową ludności i masz bilans 
płatniczy od załamania się, 

Bicie w dzwon na trwogę nie jest 
spowodowane nadwrażliwością zwolen- 
ników lnu i nie leży w interesie tylko, 
jak się to daje słyszeć, rolników kreso- 
wych z Wileńszczyzny, wręcz przeciw- 
nie — jest to sprawa ma tyle poważna, 
że dotyczy całokształtu gospodarki na- 
szego Państwa, a nawet inaczej zdolnoś 
ci do obrony granic. 

Nie jest też naszym rodzimym wyna- 
lazkiem tak zwane zagadnienie Iniarskie 
jak nie są wyłącznie naszą troską stara- 
nia o podźwignięcie i rozwój produkcji 
Inu. 

Zwróćmy uwagę, co się dzieje, na- 
przykład, we Francji. Na podstawie pra 
wa z dnia 4 lipca r. 1931 ustalona zosta- 
ła tam dotacja roczna na podtrzymanie 
produkcji Iniarskiej w wysokości 60 mi- 
ljonów franków i na podtrzymanie pro- 
dukcji konopi — 6 miljonów franków. 
Ze względów budżetowych w roku 1934 
dotacja tą została zmniejszona do 30 mi 
ljonów. Rezultaty tego subwencjonowa- 
nia produkcji Inu wyraziły się we wzro- 
ście obszaru zasiewu lnu, który wynosił 
w r. 1931 — 6 tysięcy ha, w roku 1932 
— 9 tys. ha, w r. 1933 — 18 tys. ha iw 
roku 1934 — 23 tysięcy ha. Na rok 1935 
przewiduje się, że obszar ten wzrośnie 

do 380 tys. ha i osiągnie w ten sposób ob- 
szar zasiewu z roku 1913. Jednakże, na- 
wet tak znaczna pomoc dla Iniarstwa 
nie wydaje się być dostateczną i przed- 
stawiciele zainteresowanych organiza- 
cyj w sposób zdecydowany. stawiają wo 
bec czynników rządowych pytanie, ja- 
ki mą być plam i jaka polityka rządowa 

     

    

. na przyszłość w stosunku do zbóż i do 
Inu. Czy celowem jest popieranie pro- 

„KURJER* z dnia 8-go stycznia 1935 r. 

EN W POLSCE, A LEN ZAGRANICĄ 
dukcji zbóż chlebowych w drodze udzie 
lania wysokich premij eksportowych, 
które w przeliczeniu na hektar stanowią 

2.400 franików, i czy nie właściwiej by- 
łoby jeszcze większą uwagę zwrócić na 
produkcję Inu, która wymaga poparcia 
na hektar w wysokości 1.500 franków 
i może wszystkie swe wytwory miezwło 
cznie i bez trudu spieniężyć wewnątrz 
kraju. Na zebraniu przedstawicieli mię- 
dlarni francuskich, odbytem w dniu 17 

października r. ub. w Lille p. Du Fretay, 
Sekretarz Generalny Związku producen 

tów Inu we Francji, nazwał politykę go- 
spodarczą rządu francuskiego wręcz 
bezplanową, gdyż toleruje ona produk- 
cję zbóż, których jest nadmiar, i niedo- 
statecznie popiera produkcję Inu, któ- 
rego jest mało. 

W porównaniu do Francji Polska 
bezsprzecznie jest krajem biednym, to 
też trudno jest marzyć o miljonowych 
dotacjach z sum budżetowych na upo- 
rządkowanie produkcji Inu i na rozwój 
przemysłu lniarskiego u -nas. Mimo to 
jednak stosunkowo znacznie więcej u- 
wagi powinniśmy zwracać na len, niż 
to robią Francuzi, gdyż w razie potrzeby 
Francja może się zaopatrzyć w suro- 
wiec zagraniczny, dysponując własną li- 
czną flotą hamdlową i potężną marynar 
ką wojenną, która transporty surow- 
ców potrafi obronić; nam zaś tego wszy 
stkiego — jak dotychczas — brakuje. 

W Niemczech od kilku lat systematy 
cznie jest popierane lniarstwo w drodze 
premij dlą producentów, zakupów rzą- 
dowych i t. j. Obszar zasiewu Inu w r 
1934 podwoił się w stosunku do roku 

   

      

poprzedniego i wynosi 8.900 ha. na rok 
1935 przewidywane jest obsianie lnem 
30 tys. ha. Wszystki> przędzalnie i tkal- 
nie Iniarskie w Niemczech pracują bez 
przerwy i wykorzystują całą maksymal- 
ną swą wydajność. Ogromne zakupy su- 
rowca Inianego, a nawet przędzy lnianej 
są dokonywane zagramicą, przeważnie 
w Sowietach, które w ten sposób regulu- 
ja swe długi w stosunku do Niemiec za 
importowanego swego czasu maszymy. 

W Anglji sfery przemysłowe coraz 
bardziej i wyraźniej podkreślają niebez 
pieczeństwa, wypływające z zależności 
Imiarskiego przemysłu od surowca za- 
granicznego, ponieważ zaledwie 10 proc. 
przerabianego na przędzalniach angiel- 
skich lnu jest prowenjencji krajowej. 
W związku z tem ostatnio był zanoto- 
wany wśród czynników rządowych i 
przemysłowych wzmożony ruch orga- 
nizacyjny, mający na celu poparcie pro 
dukcji lnu w zjednoczonem królestwie, 
bądź to w drodze dostarczenia rolnikom 
nasion selekcyjnych, bądź też premjowa 
nia wydatniejszej produkcji z hektara 
Należy przypomnieć, że w Anglji istnie- 
je od szeregu lat specjalny Instytut ba- 
dan Iniarskich, którego wyniki prac są 
bardzo znaczne, specjalnie w zakresie 
wyprodukowania nasion Inu o wielkiej 
wydajności włókna. Ostatnio zostało ut- 
worzone w Anglji „Towarzystwo Lniar- 
skie w Norfolku*, w którego skład we- 
szli przedstawiciele przędzalni i tkalni 
irlandzkich. Techniczne kierownietwa 
w tem towarzystwie objął współpracow 
nik Instytutu badań Iniarskich, wybitny 
znawca lnu p. M. G. O. Searle. „Manche- 

RZZBREREDAG ZYCZE OZIYOWYA Z ODEETEWZRCZĄOZYOOESASZZKOÓ 

300-lecie miasta Wejherowa na Kaszubach 

  

Stolica powiatu morskiego, drugie największe miasto wybrzeża polskiego po Gdyni, Wej. 
herowo wchodzi w okres jubileuszowy 300-lecia swego istnienia. Miasto założone zostało przez 
wojewodę Jakóba Weyhera w 1634 r. Wojewoda Weyher był znanym wykonawcą planów mor- 
skich króla Władysława IVgo. Miasto słynie jako największe miasto odpustowe diecezji chełm- 
skiej i zwane jest nawet „Kaszubską Częstochową* z racji posiadanych kaplic kalwaryjskich, 
ufundowanych również przez Jakóba Wteyhera oraz Radziwiłłów. 

Zdjęcie nasze przedstawia najpiękniejszy plac miasta zwany placem Weyhera. Na pierw- 
szym planie kościół farny, po lewej — gmach ratuszowy. 

GOBAESSEECA GRAABATEĘ UK ADKCE  ž AWS Eg KK EO SKODA ŻA SKAZANA 

Państwowa nagroda literacka 
[We wtorek dnia 8 b. m. 0 godz. 9 odbędzie 

się posiedzenie sądu konkursowego państwowej 
nagrody literackiej. W skład sądu konkursowego 
wchodzą, jako delegaci ministra W. R. i O. P. 
prof. Józef Ujejski i naczelnik wydziału sztuki, 
Wł. Zawistowski, jako delegaci Polskiej Aka- 
demji Literatury — Leopodl Staff i Wincenty 
Rzymowski oraz jako delegat Związku Zawodo 
wego Literatów Polskich — dr. Leon Pomirow 
ski. 

Państwowa nagroda literacka, oficjalnie zwa 

na nagrodą ministra W. R. 4 O. P. przyznawana 
jest na mocy nowego statutu nagrody, ogłoszo 
nego 19 grudnia 1933 r. wybitnemu ży jącemu 
pisarzowi polskiemu za całokształt działalności 
literackiej ze szczególnem uwzględnieniem. dzia 
łalności w ciągu ostatniego pięciolecia. Nagro - 
da wynosi 7 tys. zł. 

W roku ubiegłym laureatką została Marja 
Dąbrowska za cykl powieściowy „Noce i dnie*. 

Przed dwoma laty nagrodę państwową przy 
znano Wacławowi Berentowi. 

  

Spór 0 „Śluby ułańskie" zlikwidowany 
Film „Śluby Ułańskie", wyświetlany m. in. 

i w Wilnie, przechodził, jak zreszłą o tem dono- 

silišmy, niecodzienne perypetje. Chodzi o to, że 

pewnemi fragmentami filmu poczuli się dotknię- 
ci podoficerowie. Odezwały się głosy protestów. 

M. in. komenda garnizonu w Białymstoku 

wydała rozkaz, zakazujący wojskowym uczęsz- 

czania na ten film. We Lwowie grupa podofice- 

rów zgłosiła dó dyrekcji kina wyświetlającego 

obraz p. t. „Śluby Ulaūskie“, żądając wycięcia 
szeregu, ich zdaniem, drastycznych momentów, 

któremi podoficerowie poczuli się dotknięci. Dy- 
rekcja kina zgodziła się na żądanie podoficerów. 

W sprawie tej zabierał również głos gen. 
Wieniawa - Długoszewski, który wypowiedział 

się w tym sensie, że ma się tutaj do czynienia 

z karykaturą postaci podoficera, i że całej tej 

sprawy nie należy zbytnio tragizować. 

W końcu wszakże podoficerowie zwyciężyli 
i otrzymali satysfakcję. Na łamach „Polski Zbroj 
nej”, wytwórnia kinematograficzna „Blok* og- 
łosiła list, w którym czytamy, że biorąc do ser- 

ca zarzuty przedstawicieli korpusu podoficerskie 
go, usunięto z filmu „Śluby Ułańskie" drażliwe 

sceny, w których okazuje się wachmistrz rezer- 
wy. Jednocześnie wytwórnia zaznacza, iż przy 
realizacji filmu miała jedynie na widoku pogo- 
dny humor, nie zaś jakiekolwiek lekceważenie 

lub ośmieszanie postaci podoficera. 

(W ten sposób spór został zlikwidowany 

5 

ster Guardian Commercial“ zapowiada 
rychłe rozpowszechnienie się w Anglji 
koszul z płótna lnianego, wyrobionego 
z: włókna produkcji krajowej. Koszule 
te mają być pierwszorzędnej jakości i 
cieszą się wielkiem wzięciem. Jedno z 
pism irlandzkich podaje, że z liczby sa- 
molotów, które zwyciężyły w locie Lon- 
dyn—Melbourne — dwa miały skrzydła 
pokryte tkaniną lnianą, wytworzoną z 

Inu krajowego. Ma to być nadzwyczajną 
reklamą dla płócien z krajowych surow 
ców. 

W Czechosłowacji akcja  Iniarska 
jest prowadzona już od lat szeregu; sto- 
sowane są tam premje dla producentów 
Inu i dla przemysłu lniarskiego oraz nor 
mowanie minimalnych cen, podług któ- 
rych mają zakupywać przędzalnie suro- 
wiec Iniany krajowego pochodzenia. Pu- 
pieranie Inu w roku bieżącym znacznie 
się wzmogło. Oprócz sposobów dawniej 
praktykowanych Czechosłowacki Bank 
Narodowy przeznaczył tej jesieni spe- 
cjalny kredyt w wysokości 8 miljonów 
koron na zakup lnu pochodzenia kraja- 
wego. Ponadto jest przewidywane w naj 
bliższej kampanji siewnej rozdanie po 
ulgowych cenach rolnikom 40 wagonów 
lnu selekcyjnego, przeważnie pochodze- 
nia krajowego. 

Byłoby zbyteczne mnożenie przykła- 
dów, świadczących o wzroście obszarów 
zasiewów lnu i zainteresowania się ak- 
cją lniarską w Holandji, w Łotwie, Lit. 
wie, Estonji i innych państwach — 
wszędzie widzimy to same zjawisko —- 
z kopciuszka len się staje uprzywileio- 
waną rośliną. Ludwik Maculewicz. 

Wzdłuż i wszerz Polski 
— ZIEMIA Z CHARBINA NA KO- 

PIEC MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO, 
Aleksander Sackiewicz z Charbina, któ- 
ry przybył na kilka tygodni do Krako- 
wa przywiózł ziemię na kopiec Marszał- 
ka Piłsudskiego, dobytą z gruntu należą- 
cego do polskiego stowarzyszenia „бо- 
spoda Polska“. 

— WAGON MOTOROWY GDYNIA — HEL. 
Z dniem 5 b. m. uruchomiony został nowy wa 
$on motorowy, dwuosiowy z silnikiem Diesla 
Wagon ten będzie kursował między Gdynią a 
Helm dwa razy dziennie. 

Keszt przejazdu Gdynia — Hel wagonem mo 
torowym równa się cenie biletu III klasy w po 
ciągach osobowych. 

— NOWE SCHRONISKA W GÓRACH. W 
Karpatach buduje sę kilka nowych schronisk 
W pasmie Czarnohory budowane są trzy nowe 
schroniska, w Gorganach dwa, w Bieszczadach 
jedno. 

, Ponadto w Tatrach rozszerzone zostaje znacz 
nie schronisko przy Pięciu Stawach Polskich 

Z górskich inwestycyj turystycznych w r. ub 
należy wymienić ukończenie schroniska im Or 
łowicza na Chomiaku i znaczne rozszerzenie 
schroniska na Zaroślaku koło Howerli. 

— OŻYWIONY RUCH W HANDLU OWOCO- 
WYM W GDYNI. Zniżka cła na. pomarańcze wy 
wołała bardzo ożywiony ruch w handlu owsco 
wym w Gdyni. Przybyło tam kilkudzies.ęciu kup 
ców, którzy zawierają poważne tranzakcje. — 
Pierwsza w r. b. licytacja owocowa w Gdyni. 
przeszła przy znacznem zainteresowaniu nawet 
gdańskich kupców, którzy nabyli 40 pre. ogólnej 
ilości towaru. 

— ŁÓDŹ ZARZUCONA POMARAŃCZ 4Mi. — 
W związku z obniżeniem cła na owoce połud- 
niowe, w Łodzi przed szeregiem sklepów zarów 
no w śródmieściu jak i na bocznych ulicach wy 

stawiono kosze z pomarańczami i mandarynka 
mi, które nagwałt są sprzedawane. Wobec silnej: 
konkurencji, ceny spadły znacznie tak, że sprze 
dawano mandarynki po 15 groszy, a pomarańcze 
po 25 i 30 groszy. 

Ta gwałtowna wyprzedaż ma na celu pozby 
cie się zapasów wobec spodziewanego nowego 
wielkiego transportu z Gdyni, ćlonego już wed 
ług nowej taryfy. 

— PROCES O MAJĄTKI WARTOŚCI KILKU 
DZIESIĘCIU MILJONÓW TRWAJĄCY OD 400 
LAT. — Proces, którego początek dataje się 
z przed czterystu laty, rozpatrywany będzie 
wkrótce przez sąd. 

W procesie tym chodzi o wielkie tereny, na 
leżące przed 400 laty do bar. Jana Lenka. 

Majątki te zabrane zostały spadkobiercy Len 
ka przez 00. Kamedułów. Następnie król Jan 
Sobieski nakazał zwrócić te majątki dziedzicom 
Lenka, jednak Kamedułowie nie wykonali wyro 
ku. Ostatecznie podczas drugiego rozbioru Pol- 
ski wielki majątek zabrany został przez władze 
rosyjskie i w połowie ub. stulecia pomimo wyg 
ranej sprawy majątku nie zwrócono. 

Oheenie proces ten ma być odnowiony.



    

Trzy i pół godziny drogi koleją na 
południowy zachód od Wilna. Zdawa- 
łoby się niewiele. A jednak jak mało wie 
my ©0 życiu pięćdziesięciotysięcznego 
miasta, które może zaimponować eks- 
pansją rozwoju w miejednej dziedzinie. 

Przewodnik turystyczny po Grodnie 
i okolicach radzi „zwiedzanie Grodna 
najlepiej rozpocząć od ogrodu zoologi- 
cznego...'. Wydaje mi się, że przewod- 
nik tem mie ma racji. Zwiedzamie Grodna 
należy rozpocząć od domu Elizy Orze- 
szkowej. Przez uprzytomnienie sobie о- 
gromu pracy i wpływu osobistego tej 
znakomitej obywatelki na życie miasta 
dojdziemy prędzej do zrozumienia wie- 
lu społecznych przejawów dzisiejszego 
Grodna. 

I dlatego, chociaż wileńską wyciecz- 
kę dziennikarzy poprowadzono, po zwie 
dzeniu Osiedla Jumackiego ( o czem pi- 
saliśmy wczoraj), do ogrodu zoologicz- 
nego, rozpocznę jednak od domu Elizy 

Orzeszkowej. 
Wygląda tak jak przed rokiem 1910, 

w którym zmarła tu jego właścicielka. 
Wchodzimy do wewnątrz. W majwięk- 
szym pokoju pan naczelnik Stanisław 
Antuchiewicz, kierownik działu społ.- 
oświatowego magistratu (cicerone na- 
szej wycieczki) udziela wyjaśnień. 

Tu w tym domu Eliza Orzeszkowa 
tworzyła i kształciła psychikę grodnian. 
Oto fotografja konduktu pogrzebowego 
Orzeszkowej. Ulica Grodzieńska jest 
przepełniona — morze głów. Pogrzeb 
Orzeszkowej stał się manifestacją. Ziar- 
no rzucane przez jej rękę trafiło na do- 
brą glebę. Kult Orzeszkowej kwitnie w 
Grodnie dotychczas we wszystkich war- 
stwach i odlamach marodowościowych 
społeczeństwa. Oto naprzykład szafa, na 
której wznosi się stos szarf od wieńców, 
złożonych podczas otwarcia pomnika 
Orzeszkowej w Grodnie. Tu szarfa z na 
pisem żydowskim, tu z napisem biało- 
ruskim itd. Żydzi obdarzają dużym sen- 
tymentem pamięć wielkiej pisarki. 

_ W następnym pokoju ławki szkolne. 
To kursy dokształcające dla analfabe- 
tów dorosłych. Czyż może być piękniej 
uczczona pamięć właścicielki tego do- 

mu? 
"Właśnie praca społeczna, oświato 

wa i kulturalna, prowadzona energicz- 
nie i bezinteresownie, jest tem dziedzi- 
ctwem, które Grodno przejęło po swej 
wielkiej obywatelce. ‚ 

" "W Grodnie rozwija działalność od r 
1930 Towarzystwo Przyjaciół ILiteratu- 
ry i Sztuki imienia Elizy Orzeszkowej. 
Jest to najbardziej popularna instytucja 
w mieście. W sprawozdaniu tego stowa 
rzyszenia czytamy: „wierne zawsze ży 
wej w grodzie nadniemeńskim tradycji, 
pozostałej po Orzeszkowej, głoszącej ha 
sło konieczności dla osiągnięcia 
wspólnych wszystkim ludziom celów 
koordynacji wysiłków i prac grup spo- 
łecznych i narodowości, T-wo skupia 
dziś w swoich szeregach całe myślące 
społeczeństwo Grodna Z każdyn: dniem 
wzrasta zaciekawienie pracami T-wa, z 
roku na rok podnosi się poziom zainie- 
resowań uczestników zebrań, 2 miesią- 
ca na miesiąc zwiększa się ilość człon 
ków. 

Zbliża się 25-lecie zgonu Elizy Orze 
szkowej. Grodno uczci je nruczystościa- 
mi w dniu 15-go maja rh Towarzystwo 
im. E. Orzeszkowej cddział w Grodnie 
ogłosiło konkurs na utwór sceniczny z 
nagrodą zachęcania dc pracy w wyso- 
kości 300 złotych. Zostamie także wyda- 
ne II-gie wyd. „Ad Astra". Magistrat 
Grodna zamierza w żwiązku z temi u- 

roczystościami ustalić nagrodą literacką 

miaste. : 
PSE 

A teraz ogród zoologiczny i muzeum 
przyrodnicze w takiej kolejności, w ja- 
kiem je zwiedziła wycieczka. Ogród 70- 
ologiczny jest tworem orgauisacji spo- 
łecznej p. f. T-wa Miłośników Przyrody. 
Rozpoczęto kiedyś skrommi?, dziś zaś 
ogród ten co do wielkości jest trzecim 
skolei w Polsce, ustępując dwa: pierw- 

  

sze miejsca Warszawie i Poznaniowi. 
Ten imporujący rozwój ogrodu jes: wy- 
nikiem eaergicznej pracy i ofiarności 
społeczenstwa _ grodzieńskiego, - które, 
jak już o tem wspomareliśmy, umie pra 
cować. Ogród powstawał ze: składek”i 

: sesijas 

As aaa ĖS 

„KURJER“ z dnia 8-g0 stycznia 1985 r. 

W NADNIEMENSKIM GRODZIE | 
darów spo' a. znych pezy podaseju wiadz 
miejskich. Dziś jest on atrakcją dla mło 
dzieży szkvinej. G 

  

arykrotnie większe 

Grodmu tego og- 
Przecież Wilno 

dotychczas, mimo 
ogrodu zoolegicz- 

  

   
   

    

rodu i brać przykła 
nie może «ię zdobyć 
chęci, na stworzenie 
nego. 

Przejdźmy się prędko po ożrodzie 
grodzieńskim. Tu jeleń tam sarny. nie: 
co dalej o!brzymi senny niedźwiedź bru: 
natny. Oto ogrodzenie, w którem nieba- 
wem zamieszka żubr. W małym cśrze- 
wamym budynku ryś, małpy; w dużym 
gmachu para lwów, niespokojny lam- 
part i przedział przeznaczony dla tygry- 
sa, który wkrótce przybędzie. W dru- 
giem skrzydle tegoż gmachu — papugi 
bażanty, gołębie... Znów mały buJynek 
— bociek, kaczki, bażanty. Dalej orły. 
sępy, puhacze, dzik, wilki itd. itd. Og- 
ród ma kilka b. cenny a okazów ba! po 
dobno jedynych w Polsce, a nawet w ku 
ropie. Ogród pod w :ględem dochodów i 
wydatków jest samowystar:zalny. Na- 
wet zdobywa się na coraz większe in- 
westycje. Członkowie towarzystwa i 
przyjaciele ogrodu pracują wytrwale 

Muzeum przyrodnicze. I ta instytu- 
cja powstała wysiłkem społecznym. Gra 
dnianie są z niej dumni, W 1926 roku 
muzeum stawiało pierwsze kroki; dziś 
ma kilka sal i wiele ceanych ekspona: 
tów. Właścicielem jest gmina miejska. 
Magistrat opłaca personel i łoży na in- 
westycje. W muzeum tem odbywaja się 

  

   

nieraz wykłady szkolne. Jest co pokazy- 
wać młodzieży szkolnej i kształcić ją 
poglądowo. W sali motyli znajduje się 
między innemi wspaniały zbiór motyl: z 
egzotycznych krajów. W sali minerałów 
w nowoczesnych szkłanych szafka 
tki rzadkich minerałów... itd. 

      

Wycieczce pokazano również budu- 
jący się dom: Strzelca. Dwupiętrowa ka- 
mienica stoi już pod dachem. W ciągi 
lata jedna z drużyn junackich wzniosła 
te mury. Budynek jest duży. Potrafi 
zmieścić wszystkie pokrewne organiza- 
cje Strzelca, jak P. W. i W. F. itp. Kie- 
rownietwo budowy zapewniło, że gmach 
powstaje ze składek członkowskich or- 
ganizacyj t. j. wysiłkiem społecznym. 
Doprawdy - imponujący wysiłek. Brawo 
Grodno! Gmach będzie 'posiadał dużą 
salę, w której między innemi będzie pro 
sperował kinematograf. 

* * * 

Wieczorem pod koniec jednodniowe 
go pobytu w Grodnie wycieczka udała 
się do teatru miejskiego. Stały zespół te- 
go teatru, który pod kierownictwem dy- 
rektora Józefa Grodzickiego rozpoczął 
sezom 15-go września 1934 roku, wysta- 
wiał Perzyńskiego  „Lekkomyślną sio- 
strę“ [po raz jedenasty. Na sali było 
wprawdzie niewiele osób, jednak nie 
mniej niż w wileńskich iteatrach na „.je- 
denastych* przedstawieniach. Zespół po 
„siada dobre siły aktorskie. Roman Tań- 
ski grał koncertowo filozofa Władysła- 
  

wa. Inni wykonawcy — Halina Doree, 
Helena Tańska, Bolesław Mierzejewski 

i Orliński — byli na wysokości załania. 
Teatr grodzieński obsługuje całą Gro- 
dzieńszczyznę. Składa wizyty mieszkań- 
com Suwałk i Augustowa. 

Podczas rozmowy z dyrektorem do- 
wiedzieliśmy się o dwóch ciekawych fa- 
ktach, charakteryzujących stosunek spo 
łeczeństwa, władz miejskich i innych 'do 
teatru. i aktora. 

Istnieje w Grodnie tak zwany „Dom 
aktora, w którym mają bezpłatne ło- 
cum (dożywotnie) zasłużeni dla miasta 
aktorzy. Podczas zawierania kontraktu 
z dyrektorem trupy, miasto w imieniu 
ogółu obywateli wyraziło życzenie, aby 
ci zasłużeni dla miasta aktorzy zostali 
zaangażowani. Miasto chce widzieć ich 
na scenie. 

Drugi fakt. Dygnitarze miejscy, jak 
prezydent miasta p. major Wiktor Mi- 
sky i inni, władze powiatowe i wojsko- 

we opłacają zawsze miejsca, zajmowa- 
ne przez siebie — pomimo, że posiadają 
tak zwane: „honorowe czyli bezpłatne 
bilety wstępu. Wilno — to jest wzór dła 
Ciebie! Dyrektor grodzieńskiego teatru 
zapewnił, że z podobnym miłym stosun- 
kiem do teatru spotkał się tylko w Gro- 
dnie. 

* * R 

Wilnianimie! Gdy będziesz zwiedzał 
Grodno, rozpocznij od domu Elizy Orze- 
szkowej i pójdź do teatru grodzieńskiego 

Włod. 

GRODNO. EUROPEIZUJE SIĘ x 
Stary Gród Batorowy zmienia swój: wy; ląd, curopeizuje Sie Ww biri tempie. Poza rozpoczęciem prac kanalizacyjnych, przeprowadzono y i yg p j e ip I 
w okresie tegorocznego sezonu letniego szereg prac upiększających. miasto w okolicy śródmieś 

  

a — jak rozszerzenie ogrodu miejskiego przy 
teatrze, uporządkowanie niektórych ulic oraz dookoła starego Żamku. Usunięto stare drewniane domki i zbudowano piękne schody tarasami 

wiodące od stóp Zamku do bulwarów nad Niemnem, które ciągną się do prastarej świątyni na Kołoży. Wyjątkowa w tym roku łagodna zima 
sprzyjała rozpoczętym pracom przy: których. znalazło zatrudnienie 
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wielu bezrobotnych. 

  

Podnóże Starego Zamku Batorowego przed uporządkowaniem i po uporząkówaniu. 

  

W polu — mniej 333 
"Wczoraj zrana notowano w Wilnie 

temperaturę ponad 25” С. Na zarządze- 
nie prezydenta miasta rozpalono w li- 
cznych punktach miasta ogniska, które 
były prawdziwem dobrodziejstwem dla 
zziębniętych przechodniów. Na ulicach 
ruch panował bardzo nieznaczny. 

Najwięcej złorzeczeń na mróz  sły- 
szało się ze strony dorożkarzy, woźniców 
i obsługi autobusowej, narażonych naj- 
bardziej na skutki mrozów. 

Ludność, zwłaszcza biedniejsza, mie- 
szkająca w ruderach i nędznie opala- 
nych lokalach, żyje nadzieją na ustąpie- 
nie mrozów. Ale jak to niżej donosimy, 
Instytut Meteorologiczny zapowiada ra- 
czej dalszy spidek temperatury. Niezbę- 
dne jest w związku z tem jaknajszybsze 
przyjście z pomocą opałową najbiedniej 
szym. 

” ń 

Wobec tego, że ostatnio Wilno i Wi- 
leńszczyznę nawiedziła fala silnych 
mrozów, Starostwo Grodzkie wydało za- 
rządzenie, by konie dorożkarskie i po- 
ciągowe pokrywano w czasie postoju 

kocami. 
# 2 

Silny mróz, dochodzący w otwartem 
polu do minus 33 stopni, powoduje usz- 
kodzenia urządzeń technicznych kolei: 
pękanie przewodów ogrzewających, za- 
marzanie rur hamulcowych itp. Koleja- 

rze pracują * wytężeniem nad usunię- 
ciem przeszkód w komunikacji. Mimo 
to w poniedziałek rano zanotowano о- 
późnienia pociągów, przybywających do 
Wilna. Ranny pociąg osobowy z War- 
szawy spóźnił się o 4 godziny 20 min., a 
pociąg pośpieszny o jedną godzinę. Wła 
dze kolejowe wydały odpowiednie za- 
rządzenia zapobiegawcze. 

* 

Państwowy Instytut Meteorologicz- 
ny w Warszawie na podstawie meldun- 
ków radjotelegraficznych nadeszłych w 
poniędziałek rano przewiduje, że do- 
tychczasowe silne mrozy nietylko potr- 
„wają. dłużej, ale się jeszcze wzmogą, 
głównie na wschodzie kraju. 

. Sytuacja barometryczna jest taka, że 
dwa rozległe obszary wysokiego ciśnie 
nia zalegają obecnie jeden nad Atlanfy- 
kiem a drugi nad Rosją i Syberją. Mają 
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A 
one wszelkie cechy stałości i jeszcze się 
utrwalą wskutek ciągłego dopływu du- 
żych mas powietrza mroźnego. Prócz te- 
go. płytki niż nad Europą zachodnią wy-; 
pełnia się a drugorzędne zniżki nad Eu-. 
ropą Środkową, które nam (z wyjąt-c 
kiem północno-wschodu Polski) w soba: 
tę i niedzielę przyniosły nieco cieplejsze , 
powietrze, zostały pod naporem zimne-, 
go powietrza zepchnięte na południe. 

Dalsze posuwanie się nas tego mroź- | 
nego powietrza w kierunku zachodnim : 
wywoła silne oziebienie się również i w 
krajach Europy środkowej i zachodniej, 
przyczyniając się do ostrego przebiegu 
zimy. 

W Polsce obecny stan pogody mroź- 
nej potrwa jeszeze przez dłuższy okres 
czasu. W dzielnicach wschodnich mro- 
zy sięgną wkrótce i przekroczą minus 
30 C. 

Fala mrozów w Polsce i w Z.S.R.R. 
WARSZAWA. (Pat). Fala silnych mrozów 

ogarnęła w poniedziałek rano całą Polskę. 
Najniższą temperaturę zanotowano © godzi 

nie 8 rane w Łucku, na Wołyniu, gdzie termo 
metr wskazywał minus 26 stopni C., w Warsza 
wie do minus 21, we Lwowie minus 20, w Kra 
kowie i Gdyni minus 15, w Zakopanem minus 
12, w Poznaniu minuę 10. 

MOSKWA. (Pat). W Moskwie zanotowano 
dziś 34 stopnie poniżej zera. Najniższą tempera 
tura w ZSRR notowana była w Czelabinsku, wy 
nosiła bowiem MINUS 45 STOPNI. Z powodu 
mrozów zanotowano poważne uszkodzenia w ko 
monikacji telefonicznej i telegraficznej, opóź 
nienia pociągów oraz wiele pożarów. W samej 
Moskwie aarejestrowane kilkadziesiąt pożarów. 
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„KURJER“ z leja 9-go stycznia 1935 r. 7 
  

KURJER RADJOWY 
    

Odrodzenie opery w radjo 
Dziwne, jak w historji kultury wydarzenia, 

sozgrywające się na zupełnie różnych terenach, 
«zęsto się spotykają; wichrowate linje niewspół- 
1uiernych zjawisk odnajdują wspólne płaszczyź- 
ny. Opera i radjo: forma dramatyczno-muzycz- 

na z natury nierozłącznie, zdawałoby się, zwią- 

zana ze wzrokowo śledzonym przebiegiem sce- 
nicznym, i domena wyłącznego dźwięku, radjo— 

ie dwa sprzeczne ze sobą światy zbliżają się do 

siebie, osiągają zisiejszej konstelacji opery 
«oraz więcej punktów stycznych. 

Obecne położenie opery jaśniej wystąpi. gdy 
rzucimy na nią okiem z perspektywy historycz: 
nej. Zrodzona z dążenia do wskrzeszenia staro: 
żytnej tragedii była opera zawsze sztuką sprzecz 
ności. Składające się na tę formę elementy nie 

stopią się bowiem nigdy w jedność, której pra- 
gnęli genjalni reformatorzy opery w jej poszcze- 
gólnych fazach (Monteverdi, Gluck, Wiagner); 
muzyka łączyć się może z życiem tylko węzłami 

subiektywnych asocjacyj, nie mając z niem bez 

pośredniego związku, bo niema go materjał. w 
którym się wyra materjałem dramatu nato- 
miast jest samo życie. Wspólny iest obu: muzy 
«c i dramatowi przebieg w czasie. Konieczny 

*onflikt, tarcie połączonych sz krzesze iskry, 
zdołne wzniecić, jak uczą dzieje opery, niejeden 
potężny płomień geniuszu. Muzyka i dramat wal 

   

   

   

  

  

    

  

   
    

  

czą słale z sobą, zdobywając mocą historyczne 
go prawa akcji i reakcji naprzemian prymat. Po 
Monteverdim, po jego silnych akcentach drama 
tycznych, następuje: opera neapolitańska (Scar 
łatti), gdzie a jest tylko pretekstem dla kolo 
raturowych aryj; po włoskiej operze (Puccini) 
wkracza na arenę wielki reformator Gluck; pom 

patyczną, „bohaterską* operę Mayerbeera zwy- 
cięża genjusz Wagnera. Dzieło Wagnera — ta 
znów zwycięstwo dramatu. 

    

osiągalnego, zda się, zlania w jedność dramatu 
i muzyki. Muzyką opery, odrzucając naturał 
i drobiazgową ilustrację każdego szczegółu, każ 
dego słowa na scenie, usamodzielnia się, wyra 
ża się formami muzyki absolutnej (Alban Berg). 
Charakterystyczne dla położenia współczesnej 

opery są dzieła w których rozwój leży tylko 

w muzyce, w symfonicznych ustępach bez udzia 
łu innych sztuk (np. Weil). Z tej sytuacji wyni 
ka również ważna, nowa rola głosu ludzkiego, 
który z „mówionego śpiewu* dbajacego o moż 

liwie najdokładniejsze w linji mełodycznej zbli 
żenie do mowy ((„Sprechgesang*), staje się in- 
strumentem muzycznym, bogatszym od innych 

o zdolności wypowiadania słów. Z tego punktu 
widzenia zrozumiemy też łatwo zlanie się opery 

    

  

UNIWERSALIZM CZY UWZGLĘDNIANIE 
ZAINTERESOWAŃ GRUP 

Dylemat programu radjowego trudny jest do 

sożwiązania. Na pytanie, czy dawać program uni 
wersalny, a więc budzący zainteresowanie wszy 

stkich, czy też uwzględniać potrzeby niższych 

grup społecznych i zawodowych setek tysięcy 
radjosłuchaczy, nie łatwo znależć odpowiedź. 
"Kto wie zresztą, czy nie leży ona poza kompeten- 
sią ludzi układających program radjowy, czy 
<ozwiązania jej, nie powinna przynieść raczej 
psychologja społeczna i nakazy ogólnej polityki 
kulturalnej państwa. 

Obecny program Polskiego Radja jest progra- 

«mem o charakterze uniwersalistycznym z wyjąt- 
kiem może audycyj dla rolników. Każda audy- 
cja radjowa kwalifikowana jest z troską o wszy- 

stkich słuchaczy, każdy odczyt mówiony jest + 

myślą o najszerszem audyłorjnm. Zespolić na 

moment rozproszonych po wszystkich mieszka- 

niach Państwa słuchaczy, przepoić ich wanrtoś- 

ciową ideę, dać im wysoką klasę wzruszeń arty- 

stycznych — oto cel dziesięciogodzinnego pro- 

gramu dnia. 

" Podstawowy jednak dylemat — uniwersalizm 
„czy uwzględnianie zainteresowań grup — narzu- 

<a się ludziom radja przy każdej sposobności. 

Niema jednej kwestji programowej, któraby nie 

wymagała dania sobie jasnej odpowiedzi na py- 

tanie „dła kogo". ' 

iPytanie to jednak tak długo musiało pozostać 

bez odpowiedzi, względnie odpowiedź musiała 

zależeć od intuicji ludzi radja, dopóki nie opra 

cowana została dokładna statystyka słuchaczy. 

Biuro Studjów Polskiego Radja, które została 

powołane specjalnie dla opracowywania zagad- 

nień teoretycznych, podstawowych dla progra- 

miu radjowego, bezpośrednio po zorganizowaniu 

swych prac, zajęło się analizą „rynku odbiorców 

programu radjowego*. Analiza ta została już 

<ześciowo ukończona, pozostaje tylko jeszcze po 

<łać podział cyfr na województwa i poszczególne 

grupy miast. 
Nie będziemy tutaj rozważać różnych pozy* 

<yj cyfrowych, niezmiernie interesujących i cie- 

kawych, wskażemy tylko na doniosłe znaczenie 

ogłoszonej statystyki abonentów radjowych wła- 

śnie dla celów programowych, a zapewne także 
* propagandowych. ` 

Z ogłoszonej statystyki wynika jasno, że pro- 

gram radjowy o tendencjach uniwersałistycz- 

nych jest w obecnej sytuacji programem najłep- 

szym. Większość słuchaczy Polskiego Radja, to 
grzedewszystkiem warstwy ludności miejskiej, 

wraz t. z. inteligencji osiadłej na wsi (duchowień 
stwo, nanczyciejstwo i ziemianie). Oczywiście, 
przyjmując, że ogromna większość słuchaczy 
miejskich i część słuchaczy wiejskich mają 
"wspólną kulturę wyniesioną ze szkoły i nabytą 
wrzez fakt należenia do grupy „inteligencji*, pro 
gram. radjowy, uniwersalistyczny, może ich 
mniej lub więcej równomiemnie'zadowolić. 

Odmiennie przedstawi się zagadnienie wów- 
<zas, gdy akcja Rządu zmierzająca do rozpow- 

szechnienia jednozłotowych abonentów na wsi, 
odniesie pełny sukces. 

Wprawdzie dziś Polskie Radjo systematycz- 
nie robi wyjątek od zasady uniwersalizmu, dając 
program dla rołników, jest to jednak raczej ak- 

cja płynąca z poczucia konieczności, że radjo- 
fonja kraju rolniczego winna takie audycje uw- 
zgwledniać, niż z przekonania, że są one rzeczy- 

wiście słuchane. Gdy plan radjofonizacji wsi po- 
«wiedzie się, a jak wiadomo prowadzony on jest 
% dużym wysiłkiem i wielką dozą zapału, może 
trzeba bedzie przeznaczyć którąś ze stacyj spe- 
<jalnie dla programu ludowego, którąś inną dla 
programu robotniczego, reszcie zaś pozostawić 

program dla wszystkich, program uniwersalny, 
zadawalający upodobanie t. zw. przeciętnego ra 
<josłuchacza. 

Konkretne wnioski statystyki abonentów wy- 
magają omówienia w szeregu artykułów, nota- 
tek i wzmianek. Bogaty materiał, jaki daje ta 

statystyka ludziom interesuiacym się problemem 

radjofonizacji Polski, ludziom, którzy może 
wstydzą się, że Połska pod względem iłości słu- 

    

  

chaczy radja zajmuje miejsce na bardzo szarym 
końcu wśród krajów europejskich, -— musi być 
długo przetrawiany aby wnioski stały się pod- 
stawą całej polityki radjowej. 

(Nie trzeba tu wskazywać, że radjo hędąc czyn 
nikiem ogromnego znaczenia w życiu kulturał- 

nem, jest równocześnie zagadnieniem gospodar- 

czem pierwszorzędnej wagi. Każdy, kto zada 

sobie trud obliczenia ilu różnym gałęziom gospo- 
darstwa narodowego przysparza pracy każdy 
nowy abonent radjowy, zrozumie łatwo wartość 
poczynań Rządu w kierunku udostępnienia rad- 
ja tym warstwom społeczeństwa polskiego, któ- 
rych mieszkania stoją dotychczas poza wpły- 
wem fal radjowych. 

i oratorjum (Strawiński). Scena, akcja mają w 
dzisiejszej operze rolę zupełnie drugorzędną, 
schodzą na całkiem daleki plan. Czy nie prze 
dziwna to w dziejowej drodze opery zgodn 
dzisiejszego jej etapu (osiągniętego niezależnie 
od radja), z możliwościami artystycznemi radja? 
Głos ludzki, który odzyskał dziś ważną rolę, jest 

najbardziej radjofonicznym instrumentem! Prze 
cięcie dróg opery i radju, opera radjowa, jako 
nowy typ tej formy, — to kwestja niedalekiej, 
zapewne, przyszłości. 
- etylko jednak nowe horyzonty twórcze 
otwiera radjo. Radjowe wykonanie którejkoj 
wiek z dawnych oper, wyłączając moment wizu 
alny, modyfikuje znacznie formę przeżycia arty 
styrznego: słuchacz może uzupełnić całokształt 
wyobrażeniami fantazyjnemi, względnie pamię 
ciowemi, zarazem jednak brak wrażeń wzroko- 
wych pozwala mu ześrodkować uwagę wyłącznie 
na muzyce. Ze stanowiska muz, nie jest więc 

brak strony wizualnej czemś ujemnem wprost 
przeciwnie, stanowi wartość pozytywną. Jako 
moment dodatni podnieść również należy (w ope 

rowej transmisji z zagranicy) oryginalny tekst, 
najlepiej się zlewający z napisaną doń muzyką 
Ież cennych partytur, które okrył kurz zapom 
nienia tylko spowodu słabego libretta, może i po 
winno odżyć teraz w radjo! 

Radjo dokonało w ‘срегхе zasadniczej zmia 
ny również na terenie społecznym. Przedstawie 
nie operowe, dawniej dostępne tylko garstce słu 
chaczów, dziś dociera do wieluset tysięcy uszu, 
niosąc dźwieki arcydzieł do olbrzymich rzesz 
odbiorców, które bez radja nigdyby prze: arty 
stycznych nie zaznały. Gdy weźmiemy jeszcze 
qpod uwagę współczesne położenie ekonomiczne 
i wynikające stąd znaczne zmniejszenie dawnej 

garstki publiczności operowej, uwypukli się je 
szcze bardziej społeczne znaczenie audycvj ope 
rowych.U nas ten dział programu radjowego na 
biera, wobec ostrego kryzysu w polskiej operze, 
zneczenia szczególnej wagi; transmisje operowe 
są w tej sytuacji czynem o doniosłem znaczeniu 

kulturalnem. 
Na swym właściwym terenie, w teatrze, prze 

żywa opera przesilenie, zarówno artystyczne, 
siegające aż do podstaw jej założeń, jak ekono 
miczne; radjo otwiera operze nowe możliwości, 

ukazuiac iei nowe. inne życie. 

   

          

  

   

  

GREWETORTP ONECIE CZWORO DOOROWOCO Z OOAOCZTOO DYWAN ЯНЕР ЛЕС НОЙ СОСИ 

Kiepure ostatni raz przed wylazdem do Holiy- 
wood — usłyszy przez radjo cała Polska 

Najwybitniejszy śpiewak polski do- 
by obecnej, Jan Kiepura, którego sława 
obiegła już cały Świat, wyjeżdża obec- 
nie do Hollywood. Ostatnim jego pożeg 
nalnmym występem w Polsce będzie — 
„Тозса“ Pucciniego — wystawiona dnia 
14 stycznia w Teatrze m. J. Słowackie-i 
go w Krakowie. Polskie Radjo chcąc 
dać możność radjosłuchaczom całej Pol- 

ski słyszenia wielkiego śpiewaka, tran- 
smituje tę operę na wszystkie rozgłośnie. 
Transmisja rozpocznie się o godz. 20.10. 
Po przedstawieniu Jan Kiepura odśpie- 
wa szereg ulubionych przez słuchaczów 
aryj i pieśni. Podkreślić należy, że zna- 
komity śpiewak przeznacza cały dochód 
ze spektaklu oraz honorarjum Polskiego 
Radja na Muzeum Nar. w Krakowie. 

„Gdy zachoruje detektor" 
Niema takiego zmartwienia dla słuchacza ra- 

djowego, które dałoby się porównać do zepsute- 
go odbiornika. Zwłaszcza na prowincji, gdzie 
trudno o natychiniastową poradę fachowca. W 

ostatnim numerze Nowego Radjoamatora znaj. 
dujemy interesujące rozważania na temat do- 
mowej naprawy uszkodzeń w aparatach detek 
torowych. A 

Małe te skrzyneczki o nieskomplikowanej 
wewnętrznej budowie potrafią nieraz do szału 
doprowadzić swego właściciela fenomenalną 
zdolnością przewidywania, na jakiej audycji naj- 
więcej mu zależy. Wtedy oczywiście milkną. Za 
stanówmy się kolejno, jakie mogą być ku temu 

powody w samym aparacie detektorowym. 
Przewód zerwany lub zwarcie między prze- 

wodami. Jest to uszkodzenie łatwe do spostrze- 
żenia po otwarciu denka, ponieważ przewodów 
mamy w aparacie niewiele. Każdy schemat detek 
tora pouczy nas, gdzie zerwany przewód powi- 
nien być włączony, a jednocześnie należy spraw 
dzić trwałość innych przewodów, stan dokręca- 
nia nakrętek w Śrubkach i gniazdkach i t. p. 

Zwarcie płytek w kondensatorze może być 
częściowe lub całkowite. Przy częściowem zwar 
ciu jest jeden lub kilka punktów przy obrocie 
kondensatora, kiedy audycja milknie. W tych 
punktach właśnie następuje zwarcie statora z 
rotorem. Przy zwarciu całkowitem — audycji 
wcale nie słychać, ponieważ zwarcie płytek za- 
chodzi w każdem położeniu rotora. O iłe jest to 
kondensator powietrzny płytki łatwo jest doregu 
lować, mikowy kondensator lepiej jest zamienić. 

Przerwa w €ewce jest zwykle niewidoczna 
na oko, ponieważ bawełna lub jedwab przykry- 
wa miejsca zerwane. Poznać można to uszkodze- 
nie po charakterystycznem brzęczeniu w słu- 
chawkach zamiast audycji. Należy wówczas cew 
ke przewinąć, łącząc dokładnie miejsca zer- 

wania lub zamienić cewkę na nową. 

Zanieczyszczenie kryształka—następuje zwykle 
po dłuższem użyciu i objawia się tem, że w pew- 
nych punktach słychać audycję doskonale w in- 
nych zaś bardzo słabo. Należy jednak zwrócić 
uwagę, że zbyt częsta wymiana kryształków j 
koby „zužytych“ iest zupełnie bezcelowa, i je- 
Śli kupujemy je w dobrym gatunku mogą one 

z powodzeniem pracować 8 — 12 miesięcy. Oczy 

  

wiście, dobrze jest używać celuloidowych przy- 
krywek dla zabezpieczenia od kurzu oraz od- 
wracać i zakładać. kryształek cęgami lub pincet 
ką. Zalecane częste mycie kryształku w eterze 
lub spirytusie nie jest racjonalne i praktyczniej 
jest kryształek rozłupać, odwracając następnie 
otrzymaną świeżą powierzchnię do sprężynki 
stykowej; dotyk sprężynki do kryształka musi 
być całkiem lekki. 

Oczywiście również przeszkody w odbiorze 
mogą pochodzić ze złej instalacji anteny i ze 
złego uziemienia. Wtedy jednak „krysztalek“ nie 
jest nic winien — i jest całkiem zdrów. 

PIT TT TATTO 

List do redakcli 
Wyjeżdżając na okres kilku miesięcy z Wil- 

na, proszę Sz. Czytelników i Słuchaczy Radjo- 

wych, aby mojemu zastępcy p. dyr. Zdzisławowi 

Marynowskiemu, zechcieli okazywać to samo 

zaufanie, jakiem darzyli mnie od początku mo 

jej pracy w Wiilnie. 

Powołany do spełnienia określonych zadań w 

Centrali Polskiego Radja w Warszawie, zazna- 

czam z naciskiem, że żadnych swoich funkcyj 

wileńskich nie likwiduję, a do pełnienia ich pow 

rócę po upływie 6 miesięcy, czyli w początku 

lipca r. b. Ze słuchaczami swymi nawiąże wów- 

czas nanowo ścisły, tak dla mnie miły kontakt, 

nie zrywając go zresztą zupełnie nawet w czasie 

przejściowego swego pobytu w Warszawie. 

(—) Witold Hulewicz, 

Dyr. Programów Rozgłośni Wiileńskiej. 

  

TEATR NA POHULANCE 

Dziś i Jutro o godz. B-ej wiecz. 

ROZKO5ZNA D "IE WCZYNA     

  

AUDYCJE WILENSKIE“ 
(Žywe stowo i muzyka 

od 26 do 31 ub.m) 
Wielka to przyjemność słyszeć znajome gło- 

sy z odległości 750 km. od Wilna, ale niepełna 
Polski miesza się w eterze z rosyjskim i węgier. 
skim, fala zanika — a te wszystkie akcesorja 
nie ułatwiają uważnego słuchania. Toteż najłat- 
wiej mówić mi o tych audycjach, które transmi- 
towała Warszawa. 

Pierwsze z nich: słuchowisko Heleny Romer- 
Ochenkowskiej. й 

Dziwne wraženie wywarto to. Chwilami asy 
stowališmy w zebraniu wcale nie „cichem*, na- 
wet wcale głośnem, jednak dość jeszcze naturał- 
nem! chwilami zaś przeważało wrażenie hałasu, 
który wszystko, nawet słowa, zacierał. I dlatego 
djalog Szymańska-Byrski, zbliżony do mikrofo- 
nu, był prawdziwym odpoczynkiem akustycz- 
nym. Ich rozmowy zrobiły wrażenie szeptu, nie 

yskanego efektu akustycznego. Ogromnie dał 
się odczuć brak sprawnej reżyserji scen zbioro- 
wych, które przed mikrofonem nabierają szcze- 
gólnej wagi. 

W przeciwieństwie do inaych słuchowisk ma 
my tu kilka ubocznych efektów akustycznych 
(płacz dziecka, muzyka, kołatka); dość wiełe te- 
g0 jak na słuchowisko 45-cio minutowe, mało je- 
dnak na urozmaicenie, bo efekty te przechodziły 
niepostrzeżenie mimo akcji, nie zazębiały wca 
le o nią. Kolędy mogłyby wypaść dużo lepiej, 
gdyby uniknąć zbytniego realizmu i zharmonizo . 
wać na kilka głosów. 

Poniedziałkowa audycja z cykiu „Wędrówłó” 
mikrofonu* była dziwnym dość tworem. Temat: 
zdawałoby się dość wdzięczny: wizyta w składzie 
instrumentów muzycznych. W rezultacie jednak 
doprowadziło to do pseudo rewji instrumentów. 
Zastrzeżenia te jednak są tylko formalne. To bo- 
wiem, co wypełniało luki między prezentacją in 
strumentów — zasadniczy reportaż — było swo- 
bodne i lekkie, chwilami dowcipne. Wdzięczae 
było to niezdarne posługiwanie się poszczegól- 
nymi instrumentami, które w powodzi przemy- 
ślanych dźwięków, jakie ciągle przez radjo sły- 
szymy, było miłą odskocznią. 

Sylwestrową audvcię psuła mi ciągle Samara 
i... wiersz natrętny, ciągle się narzueający w roz 

mowach poszczególnych postaci. Dziwnie ogro- 
mnie brzmiało zakończenie marszem (nagranym 

z płyty), który zupełnie nie godził się z dysonan- 
sową fanfarą, graną na trąbach, przypominają- 
cą n. b. Hamleta. 

Sobotnia prezentacja „Rewellers'ów" Świę- 
tochowskiego — nie wypadła znakomicie, nawet 
o wiele zamało. Uderzał w nich zupełny brak ru 
tyny,.w chórach konieczny, zagłuszanie głosów 

przez fortepjan, który sprawia wiele hałasu 
o nic, brak umiejętności operowania materjałem 
głosowym, wybór tematów niezgodnych z istotą 
„rewellers*. Ro np. „Sevilla“ passo-doble, które ' 
odśpiewali na wstępie nie nadają się tematycz- 
nie do układu na chór „rewellers*; stąd powsta- 
ły błędy w akcentowaniu, <o powoduje dałej 
zamęt i zanik rytmu. Piosenka południowo-ame- 
rykańska „Carioca* wymaga zupełnie innego ze- 
stawienia głosów i innych głosów, niż te któremi 
dysponuje chór. A fox-trotty ich — nie toć te 
wszelkie zaprzeczenie chórów murzyńskich. Me- 
że więc chór Świętochowskiego pragnie stwo- 
rzyć coś nowego? W takim razie musi jeszcze du 
żo pracować. Riky, 

  

      

   

  

  

  

  

®) Ze względu na okres śwłąteczny recenzja 
niniejsza ukazuje się z opóźnieniem. Przyp. Red. 

Ważniejsze audycje 
wileńskie 

w najbliższym tygodniu 

Niedziela 13 stycznia. 

Odczyt rolniczy inż. Fr. Wierzbickiego „Zi 
ma w oborze' (godz. 12,05). Godzina życzeń (g. 
14.00). 

Odczyt p. Jerzego Ordy o książce „Ruch re 
gjonalistyczny w Europie" (godz. 1750). 

Audycja poetycka na temat „Spuścizna poety 
cka Młodej Polski* wygłosi Jerzy Zagórski. — 
Z przykładami. 

Poniedziałek, 14 stycznia. 

Rosyjskie pieśni religijne (płyty, g. 13.05. 
Koncert dla młodzieży (godz. 15,45). 

Co się dzieje w Wilnie, pog. wygł. prof. M. Li + 
manowski (godz 17,25). 

Wtorek, dnia 15 styeznia. 

Koncert muzyki dawnej w wyk. orkiestry ka 
meralnej pod dyr: Alberta Katza. W programie 
Sorelli i Handel (godz. 20. 

Środa, 16 stycznia. 

Jeanette Mac Donald na płytach (godz. 19,30). 
„Napoleon w Wilnie w r. 1812* odczyt Anny 

Krzyszkowskiej (godz. 21,30). 

Czwartek 17 stycznia. 

Piosenki włoskie na płytach (godz. 18,25). 
W świetle rampy, nowości teatralne omówi 

„Z. Falkowski (godz. 22,00). 

Piątek 18 stycznia, 

Audycja dla dzieci „Płaszęce niedole* opow. 
Cioci Hali (godz. 18). 

Monologi Waltera na płytach (godz. 19,30). 

Sobeta, 19 stycznia. 

Muzyka żydowska (płyty) godz. 13,05.
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Wiadomości gospodarcze 
Nowa forma pomocy dla eksportu Przywileje kupców, 

korzystajacych z ulgowych 
świadectw przemysłowych 
"Wszyscy przedsiębiorcy, którzy na- 

byli w roku bieżącym mniejsze kat. 

świadectw przemysłowych — na pod- 

stawie okólnika Ministerstwa Skarbu 

powinni pamiętać, że korzystają z wszel- 

kich praw, któreby im przysługiwały. 

gdyby wykupili odpowiednio 

kat. świadectwa przemysłowego. 

Przedsiębiorstwa handłu hurtowego. 

których obrót nie przekroczył 45.000 tys. 

zł., mają prawo mimo to iż nabyli świa 

dectwo przemysłowe III kat. handlowej 

utrzymać więcej niż dwa składy, mogą 

zatrudniać więcej niż dwóch pracowni- 

ków, mogą sprzedawać towary w hurcie 

kupcom celem dalszej odsprzedaży. 

Przedsiębiorstwa handlu 

go, które mają na sprzedaż drogie arty- 

kuły luksusowe, mogą nadal artykuły te 

sprzedawać, mimo to, że nabyli na pod- 

stawie przysługujących im ulg świade- 
ctwa przemysłowe kat. [ll-ej. 

* Przedsiębiorstwa handlu towarowe- 

go, które według ustawy o państwowym 

podatku przemysłowym powinny nabyć 

TM kat., lecz spowodu tego, że obrót ich 

nie przekroczył sumy 15.000 zł. nabyli 

wyższą 

towarowe- 

Ostatnio zostało w Warszawie zało- 
żone Powiernicze Towarzystwo Ekspor- 
towe p. n. „Peteks'* w formie spółki 7 о- 

graniczoną odpowiedżialnością. Prace 
organizacyjne towarzystwa przeprowa- 
dzała Izba Przemysłowo - Handlowa w 
Warszawie w porozumieniu z Minister- 
stwem Przemysłu i Hamdlu. 

Udziały spółki w kwocie 10.000 zł. 
zostały rozebrane przez Warszawską Iz- 
bę P.-H., Stowarzyszenie Kupców Pol- 
skich i Polskie Towarzystwo dla handlu 
kompensacy jnego. 

Zadanie spółki polega na umożliwie 
niu drobnemu i średniemu eksporterowi 
korzystania z kredytów bankowych. 

Eksporter mający zamówienie, któ- 
rego własnemi środkami nie może wy- 
konać zgłasza się do Powierniczego To- 
warzystwa Eksportowego. Towarzystwo 
upewniwszy się, że tranzakcja zasługuje 
na sfinansowanie ze względu na swój 
charakter, przyjmuje na siebie wobec 
banka odpowiedzialność: 1) za dostar- 
czemie zamówionego towaru, 2) za jego 

wykonanie. 
Zgodnie z warunkami umowy Bank. 

posiadając tego rodzaju zabezpieczenie, 
może udzielić żądanego kredytu i to nie 
tylko na czas przygotowania towaru ale 
i na okres, dopóki odbiorca nie wpłaci 
umówionej sumy. Bank móże tak postą- 
pić, gdyż nie obawia się już, że ładunek 
zostanie przez odbiorcę zwrócony. 

Powołanie do życia tego towarzyst- 
wa napewno się przyczyni do rozwoju - 
drobnego eksportu, jest bowiem rzeczą 
powszechnie znaną. że poważne możli- 
wości eksportowe rzemiosła małego i 
średniego przemysłu nie zostają często 
wykorzystane spowodu trudności finan- 
sowych. 

Odnośne czynniki gospodarcze a w 
pierwszym rzędzie Izba Rzemieślnicza 
wileńska i Izba Przemysłowo: - Handlo- 
wa, powinny wykorzystać fakt istnienia 
tego Towarzystwa dla sfinansowania ek- 
sportu wyrobów rzemiosła i drobnego 
przemysłu Ziem Północno-Wschodnich. 

(es) 

Sytuacja na rynkach zbożowych 
Okres przedświąteczny, jak i tydzień 

poświąteczny cechowało - usposobienie 
spokojne przy jednoczesnem zwiększe- 
niu podaży. Ruch cen był zniżkowy. mi- 
mo to, że oficjalnie ceny utrzymały się 

raczej lekko zniżkowa. Możłiwie, że spo- 
wodu wielkich mrozów dowozy zostaną 
zmniejszońe i w związku z tem nastąpi 
pewna zwyżka cen. Narazie podaż jest 
dość duża i zapotrzebowanie rynku w 

Stan zasiewów ozimych 
Stan zasiewów ozimych ustalony przez Głów 

ny Urząd Statystyczny na -podslawie. sprawoz 

dań korespondentów rolnych przedstawiał się w 

grudniu przeciętnie dla całej Polski w stopniach 

kwalifikacyjnych jak następuje: pszenica — 
  3,6, żyto — 3,8, jęczmień 

koniczyna — 3,2. 

3,5, rzepak - - 3,8 

W porównaniu do listopada 

zasiewy pszenicy i żyta naogół pozostały prawie* 

bez mian. Najlepszy stan pszenicy był w woj 

łódzkiem i tarnopolskiem, a stosunkowo najsłab 

szy w woj. wileńskiem. Stan żyta najlepiej przed 

stawiał się w woj. lubelskiem, najsłabiej zaś w 

woj. wileńskiem. Stan jęczmienia, rzepaku i koni 

czyny zupełnie nie uległ zmianie. 

Znaczny wzrost ozimin spowodował spasanie 

w województwach wschodnich i białostockiem. 

gdzie od 70 proc. do 90 proc. stwierdzono spa- 

sanie ozimin w większości gospodarstw rolnych 

W pozostałych województwach spasano ozimi- 

ny w nielicznych wypadkach. Zniszczenia spowo 

dowane przez muchę heską stwierdzono w woj 

warszawskiem, łódzkiem, poznańskiem, a w 

mniejszym stopniu w województwach _ lubeł- 

skiem, białostockiem i pomorskiem. Wystąpienie 

na oziminąch rdzy brunatnej zauważono głów 

nie w województwie warszawskiem, w pozo:te 

tych województwach zarażenie rdzą było mniej: 

sze. Nadmierną wilgoć w roli zauważono w we 

jewództwie kieleckiem i krakowskiem. 

Targi poznańskie 
Wzorem lat ubiegłych, od 28 kwietnia do := 

maja r. b. odbędą się w Poznaniu Międzynare 

zgodnie z okólnikiem, świadectwo prze- 

mysłowe IV kat. handlowej, mają pra- 

wo utrzymania dwóch składów. zatru- 

dnienia jednego pracownika oraz prowa 

dzenia przedsiębiorstwa w pomieszcze- 

niu, mającem wygląd sklepu. (es) 

Przepisy porządkowe 
° па Р.К.Р. 

W Dzienniku Ustaw Nr. 109 z 1934 r. zostało 

ogłoszone rozporządzenie Ministra Komunikac 

i o przestrzeganiu porządku na kolejach użytku 

publicznego. Rozporządzenie to stanowi dalszy 

etap unifikacji naszego ustawodawstwa kolejowe 

go —kieruje dotychczas prowizorjum przepisów 

porządkowych na naszych kolejach. 

‚ - # bardziej istotnych zmien wspomnieć nale 

ży, że do ochrony porządku zarówno na linjach 

jak i na stacjach powołane są szczegółowo wyli 

czene organa kolejowe, obowiązane do noszenia 

specjalnej oznaki. 

Organom tym przysługuje prawo łegitymowa 

nia osób, przekraczających przepisy o porządku, 

zatrzymywania tych osób i przymusowego spro- 

wadzenia do posterunków policyjnych, a nawet 

— pod pewnemi warunkami —- doraźnego kara 

nia grzywną. : (es)ł 

na poziomie to jednak tendencja była zupełności zaspokojone. 

'Na jeziorze Charzykowskiem 

  

  

Na zamarzniętem jeziorze charzykowsk'm pod Chojnicami czynione są przygotowania do 
rozpoczęcia jazdy na ślizgowcach żaglowych. Jest' to jedyna miejscowość w Polsce, gdzie wa- 
runki atmosferyczne, stałe i jednokierunkowe wiatry, jak również wielki obszar jeziora (27 
klm. dług. i do 6 klm. szerok.) sprzyjają rozwojowi tego sportu. 

(es) dowe Targi Poznańskie. W targach tych, poza 

kilkunastoma państwami środkowej i zachod 

niej Europy weźmie udział 10 krajów Amery" 

Południowej z Argentyną, Brazylją, Chile ns 

czele oraz Meksyk i Indje. Zapowiedziany rów 

nież udział w Targach Związku Sowieckiego. - 

Stan układów konwer- 
sylnych 

№ ciągu całego okresu swej działalności. Bank 
Akceptacy jny zawarł ogółem 87 tysięcy. układów 
konwersyjnych na sumę 138 miljonów złotych, 
z czego udzielono kredytów. akceptacyjnych na 
sumę 137,5 miljonów złotych. 

2 kwoty tej przypada na: Państwowy Baak 
Rolny —.31 miljon zł., Bank Gospodarstwa Kra 
jowego — 20 milj. zł., Centralną Kasę Spółek 
Rolniczych — 22 milj. zł., komunalne kasy — 
14 miljonów złotych, spółdzielnie kredytowe — 
13 i pół milj. zł. 

Reszta kredytów przypada na banki komet 
cjalme, centralne, gospodarcze i inne instytucje. 

  

Teatr muzyczny „LUTNIA* 

Występy Janiny Kulczyckiej 

Dzis ZEMSTA NIETOPERZA į 
Jutro — FIJOŁEK Z MONTMARTRE $ 
  

JERZY MARJUSZ TAYLOR :8 

I Czerwonej Przełęczy 
Narady więc z różnych względów mogły się ód- 

bywać tylko. późnym -wieczorem, a trzej uczestnicy 
tych posiedzeń zachowywali się cicho, jak spiskowcy, 

aby nie zwrócić uwagi sąsiadów. Zdarzyło. się prze- 
cież pewnego razu, że zapomniano. o tej ostrożności 
koniecznej ze względu na tych, którzy, jak ostem wie. 
dział już Brachwicz —.śledzili każdy jego krok. Było 
to wtedy, kiedy Władek Bujny wykazał, że jego zain- 
teresowania wybiegają daleko poza zakres Ścisłej far 
makologji. 

Siedzieli wówczas wszyscy, jak zwykle, przy sto- 
le, ale Brachwicz już wchodząc zauważył ma twa- 
rzach młodocianych uczestników swej wyprawy ja 
kąś niezwykłą, uroczystą powagę. Wbrew zwyczajo- 
wi-obaj krzątali się po pokoju w miłczeniu, zbywając 
jego pytania półsłówkami. Zniecierpliwił się wresz- 
cie i, gdy po długich przygotowaniach na stole zady - 
miły trzy filiżanki z gorącą, aromatyczną herbatą. 
którą. iście po mistrzowsku umiał przyrządzać Po- 

skrobko, zagadnął prosto z mostu: 

— Gadajcie prędzej, co się tu stało? 

Odpowiedź nie nastąpiła odrazu. Poskrobko 

spojrzał ma Bujnego, jakby zachęcając go do mówie- 

nia, ale Bujny odpowiedział pytaniem: 

— Qzy wiesz, kto to był czerniec Swetozar? 

Brachwicz wzruszył ramionami. : 

— SŚwetozar? —- przeciągnął ironicznie. +— O ile 

się nie mylę, niema takiego imienia w żadnym kalen- 

darzu. BY * 

— Ja też tak sądziłem --- ušmiechmąt się filuter- 

nie młody farmakolog. —- Myliłem się jednak. Wy- 

tłumaczył mi to dr. Łemki, profesor literatury sło- 
wiańskiej, z którym dziś w południe odbyłem dłuż- 
szą konferencję. i 

Brachwicz nachmurzył się. 

— No, wiesz? Widzę, że ufałem wam więcej. 

niżby należało. Umówiliśmy się przecież. że aż do 

wyjazdu nie będziecie opuszczali willi. 

-— Czekaj! przerwał mu akademik. - Po: 

wiedz mi jeszcze. czyim synem był Roman. kniaź 

halicki. 

Nie zaprotestował z udaną powagą kolega. 

Niech nam powie, jaką drogą szedł Roman. aby ude 

rzyć znienacka na Leszka Białego. 

Obydwaj drwili sobie najwyraźniej ze starszego 

przyjaciela i na czole Brachwicza wystąpiła zmarsz- 

czka gniewu. W piersi wezbrał mu żal i z ust, już 
miały się zerwać ostre słowa wymówki. Powstrzy- 

mał je jednak, bo nagle zaświtała mu jakaś nowa 

myśl. Roman? Czy to nie o nim właśnie wspominał 

mglišcie przyjaciel ż Ameryki, donosząc mu o taj-. 
nem zrzeszeniu wychodźców ruskich, które zawią- 
zało się w Stanach Zjednoczonych w celu odnale- 

zienia i wywiezienia z Polski skarbów jakiegoś naw- 

pół mitycznego. księcia? ; 
Wiadek Bujny wydobyi w tej chwili z szuflady- 

stołu coś, co wyglądało na książkę, zawiniętą w zwy- 
kły papier gazetowy. Nastała cisza, wśród której sły-. 
chać było wyraźnie szelest odwijanego papieru. Je- 
szcze chwiła i Brachwicz ujrzał pożółkłe pergamino- 

we karty, pokryte wyrysowanemi kunsztownie lite- 

rami. Był to manuskrypt, podobny do tych ilumino- 

wanych rękopisów, których cena zrównała się dziś 

z ceną klejnotów najkosztowniejszych, arcydzieł, 

które w celach klasztornych wyczarowały cierpliwe 

dłonie mnichów benedyktyńskich. 

Kilkanaście tych kart twardych i 

  

połysku ją- 

„cych, leżało teraz na stole. Co kryła się w ich treś- 

ci?  Brachwicz czekał, spoglądając na te skrawki 

przyżółkłej polerowanej skóry, z których wiało nie- 
mał wyczuwalne tchnienie zamierzchłej przeszłości. 

Młody farmakolog pierwszy przerwał milczenie. 

zwracając się do Brachwicza: 

— Manuskrypt ten jest, jak widzisz, w stanie 

zupełnie dobrym i data dochowała się doskonale. 

Czerniec Swelozar z monasteru Świętej Trójcy spi- 

sał tę relację w roku 6713. 

Duc)



Teatr na Pohulance 
„A oszna dziewczyna* komedja mu- 

jezna wedł. Gavault'a, opr. Tuwim, 

muzyka R. Benatzy. 

Ostatniemi laty bardzo weszły w mo 
dę komedje muzyczne. Nowość ta pole- 
gała na zaaplikowaniu znanych szlagie- 
rów, piosenek i melodyj do tekstu weso- 

„z małym dodatkiem muzycz- 
nym jakiegoś kompozytora. Byłoby do- 
skonałym pomysłem przerabiać na ope- 
retki dowcipne komedje i farsy;, bo każ- 
dy chyba przyzna, że i koń się nie uś- 
nieje z odwiecznych dowcipuszków sta- 
rych operetek, chyba śmieją się ci, co je 
pierwszy raz słyszą i mają bardzo niewy 
bredny gust. Więc słyszeć dowcipny 
tekst , do ładnej muzyki, rozmowy i kwe 
stje wygłaszane ładnemi głosami, połą* 
czenie strony wokalnej, ze stroną lite- 
racką, ucieszyłoby wszystkich ludzi do- 
brego smaku. Cóż, kiedy znów moda 
wprowadzająca te utwory na scenę, daje 
im marną, oklepaną muzykę i, pożal się 
Boże jakich wykonawców pod względem 
głosowym. Moda nakazuje, by grywali 
te utwóry aktorzy. Nie każdy ma głos do 
śpiewu, ale czasami do baletu proszę ja 
moich Państwa... i włedy co? Człowiek 
się jednem okiem śmieje, a drugiem pła: 
'cze, melomani dostają kurczów, a szczu- 
ry uciekają z teatru. To wszystko bynaj- 
mniej nie odnosi się do „Rozkosznej dzie 
wczyny** granej na Pohulance, ani do jej 
«wykonawców. Niektórzy wydawali 
«dźwięki podobne do śpiewu i robili tem 
specjalną przyjemność, pp. Węgrzyn i 
Kersen zdołali się doskonale przerzucić 
w styl i dźwięk operetkowy, nietylko nie 
razili niczem, ale byli rozkoszną parą 
przyjaciół, *gra p. Kersena jest bardziej 
powściągliwa, jakby: czemś krępował 
swoją swobodę, i nie dawał jej rozma- 
<' », który stuprocentowo wibruje z ka- 
żdego giestu p. Węgrzyna. 

Filmu, filmu dla: tego młodzieńca! 

  

  

   

      

  

  

  

Z paniami było gorzej, p. Suchecka 
niskim kontraltem nuciła lekkie melo- 
«je, a p. Wilińska mimo całej dobrej 
woli,staranności i pracy, nie nadaje się 
«do takiej roli, bo tyje i jest doprawdy ха - 
masywna, przytem głosu przecie niema. 
1... o, jakże można na wsi, rano, do śnia 
dania, w podróży, w kawalerskim do- 
mu, kłaść białą, balową suknię i takież 
pantofelki! Pyjama jest nieodzownie 
wskazana, lub kimono, mniej modne. 

Pp. Bielecki i Dejunowicz, dobrze od 
tworzyli swe postacie, ojca i dyrektora, 
a p. Motoczyńska doskonale swą małs 
rólkę ujęła. Dekoracje śliczne, wykona- 
nie żwawe, dowcip bardzo pikantny ałe 
świetny. Idźcie i śmiejcie się, jest z cze- 
go, pełno tam powiedzonek od. których 
trzeba pękać i trzymać się za boki. To 
2ež teatr huczał śmiechem i oklaskami. 

Teatr Lutnia 
Talk się złożyło że dopiero teraz da- 

jemy sprawozdanie z  sylwestrowego 
wieczoru Lutni. Złożyły się na zwykłą 
tradycyjną rewję skecze i produkcje ar- 
tystów, wśród których żabrakło p. Wyr- 
wicza, co było z żalem wspominane. Ca- 
ły zespół jednak trzymał się dzielnie, P. 
Kulczycka dała szereg ładnych nastrojo- 
wych piosenek, (niech tylko ma miłość 
boską Ordonki nie naśladuje, nosowemi 
dźwiękami chcąc wywołać nastrój), p. 
Dembowski uroczy był w  czardaszu. 
Skecze „Zdobycie fortecy Giberta“ i 
„Umawianie służącej* — zabawne, p. 
Halmirska zbiera zwykle oklaski, ostat- 
ni obraz nad morzem, z widokiem Gdy- 

ni i maryńarzami, z ip. Tatrzańskim w 
roli admirała, był efektowny i ładny, a 
piosenka patrjotyczni. AI 

Nie widzieliśmy jednak takich ory- 
ginalnych i dobrych pomysłów, jak by- 
wało dawnemi laty. Hro. 
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Z teatrów stołecznych 

  

Teatr Polski w Warszawie gra świeżo wystawione „Dziady 
   śmiałej insce acji Leona Schillera. Na zdjęciu 

  

   * Miekiewicza w oryginalnej i 
scena z balu u Senatora. 

L S S L 

Futra dla Stalina, Kaganowicza 
i Mołotowa robione są w Wilnie 

Ambasada sowiecka zamówiła w jednej z tu 

tejszych firm futrzarskich futra dla Stalina, Mo 

łotowa i Kaganowicza. Skórki surowe zostały 

przysłane z. Rosji Sowieckiej, robota kuśnierska 

i krawiecka zaś zostanic wykonana w Wilnie. 

Dla Stalina szyją futro ze skórek cybetowych. 

dla Mołotowa i Kaganowicza — oposy. 

Jak wi w Rosji jeszcze pamiętają o tra 

  

dycjach kuśnierstwa wileńskiego i dygnitarze 

sowieccy na wzór swych poprzedników, tak jak 

i przed wojną zamawiają swe futra w Wilnie. 

(es). 

  

Kradzież w mieszkaniu adw. Andrejewa 
Wczoraj wieczorem z przedpokoju mieszka 

nia adwokata Andrejewa przy ul. Mickiewicza 
37 dokenana została kradzież futra wartości — 
360 zł. 

Poszkodowany jest brat adwokata, p. Borys 
Andrejew. 

Jak polieja ustaliła, złodziej przedostał się 
do mieszkania adwokata pod maską interesanta 
t w chwili, gdy służąca poszła meldować o jego 
przybyciu skradł z przedpokoju futro i zbiesi. 

W ciągu doby dokonano w Wilnie jeszcze kil 

ku kradzieży, m. in. większą kradzież z przed 
pokoju mieszkania kupea Budniewskiego zam 
przy ul. Wileńskiej 25, skąd skradziono nowe 
futro wartości 600 zł. 

Trzecią skolei kradzież z przedpokoju doko 
nano w mieszkaniu d-ra Gudyńskiego zam. przy 
ul. Ludwisarskiej 2, gdzie na szkodę jego pacjen 
ta, Pawła Romańczuka, skradziono palto. 

W związku z temi kradzieżami, policja zat 
rzymała kiiku podejrzanych. (c). 

0d samosądu 
obroniła niewinną interwencja policji 

Onegdaj wieczorem na ul. Piłsudskiego zna 
lezieno przy jednej z bram porzucone dziecko. 
Dookola nawpół zmarźniętego dziecka zgronia 
dził się większy tłam. х 

W tem spośród tłumu odezwał się głos: 
— Patrzcie Oto stoi nieludzka matka, która 

porzuciła dziecko na takim mrozie. 

Kilku spośród ebecnych rzuciło się w kie- 

Porzucone maleństwa na siarczystym 

runku niewiasty. Tłum przybrał postawę b. ag- 
resywną i mogłoby dojść do pożałowania god- 
nych ekscesów, gdyby nie policjant, który obro 

« mił nieszczęliwą kobietę. 
Jak się okazało, napastewana wcale nie była 

matką podrzutka. 
Podrzutka — 12-miesięczną dziewczynkę —_ 

przewieziono do przytułku. (e). 

mrozie 
Wczoraj wieczorem przechodnie na ul. Wiel 

kiej spostrzegli przed bramą domu Nr. 37 wstrža 
fający obrazek: Na chodniku przytułeni jedao 
do drugiego siedziało troje dzieci i głośno pla 
kało. Twarzyczki były wynędzniał» i sine od 
mrozu (—250). \ $ 

Zaalarmewano polieję. Jak ste okazalo, byli 

to 9-letni Chona, 7-letnia Genia oraz 4-etni Ru 
win Włodarczykowie ze Święcian. Dzieci porzu 
cone zostały przez swoich rodzieów, znajdują- 

. eych się: w nędzy. u 

Nieszczęśliwe maleństwa ulokowano w przy 
tułku. (cj. 

ESSELTE ОНОч 

Sprawa rzucenia Szrapnela 
w domu modlitwy 

Na dzień 6-go lutego rb. w sądzie okręgo- 

wym w Wilnie została wyznaczona : rozprawa 

wyznaćzóna rozprawa przeciwko stidentoin U. 

S. B. Zdzisławowi Wardejnowi, Leonowi Hryn- 

kiewicz - Sudnikowi, Janowi Drawnelowi i Wol- 

demarowi Olszewskiemu, oskarżonym o organi- 

zowanie „akcji: rzucena: szrapnela;' :d9--domu-mo- 

filitwy przy. ul. Popławskiej, 16. R 
| W obronie oskarżonych wystąpią adwokaci 
— Engiel, Jankowski, Węsławski i Kowalski. 

(W.) 

2 —oijo— : 

| Tragiczna šmlerė 
włóczęgi 

|" Na drodze między zaściankiem Głubinki a 
wsią Żarki gm. zaleskiej znaleziono zmarznię- 
tego na śmierć 67-1siniegó włóczęgę — żebraka 
Jana Matulę. į 

KURJER SPORTOWY. į 

Raid strzelecki 
Strzelecka sztafeta narciarska raidu 

„wzdłuż Kresów Wschodnich* przyby- 
ła z Budsławia do Kościeniewicz w dn. 
6. I. 1935 r. o godz. 17.15 w składzie 
1 --5. Odległość Budsław — Krośniewi- 
cze wynosi 39 km. 

Dnia 7. I. 35 r. sztafeta ta w takim 
samym składzie ilościowym odmaszero- 

wała z Krośniewicz o godz. 9.20 do Mo- 
łodeczna, mając do przebycia 38 km. W 
dniu 8. I. sztafeta wymaszeruje z Moło- 
deczna do Słobody (37 km), 

| Czas, 

WILNO 

WTOREK, dnia 8 stycznia 1935 r. 

6,45: Pieśń. 6,48: Muzyka. 6.52: Gimnastyka. - 
7,15: Dziennik poranny. 7,35: Chwilka pań do- 
mu. 7,40: Program dzienny. 7,50: Koncert rekla 
mowy. 7.55: Giełda. rolnicza. 8,00: Przerwa. 11,57 

12.00: Hejnał. 12,03: Kom, met. 
Xodz. przegląd prasy. 12,10: Koncert. 12,45: „So 
ja w gospodarstwie domowem*. 13,00. Dziennik 
południowy. 13,05: D. c. koncertu. 13,30: Przer 

   

wa. 15,30: Wiadomości o eksporcie polskim. —- | 
857 Codzienny odcinek powieściowy. 15,45: 4 

Koncert ork. H. Warsa. 1645: Skrzynka P. K. 4 
17,00: „Chopin dla wszystkich“ (aud. II). 17,25: 
Skrzynka językowa. 17,35: Recital Spiewaczy. 
17,50: Skrzynka pocztowa techniczna. 18,00: Kou 
gert reklamowy. 18,05: Ze spraw litewskich. 
18.15: V-ty koicert z cyklu „Sonatl Beethovena". 
18,35: Utwory Debussy'ego. 18,45: „Literacki 
rejs z Gdańska do Gdyni". 19,00: Recital śpie- 
wa 
ška i Krukowski na płytach. 19.45 Program na 
środę. 19,50. Wiadomości sportowe. 20,00: „Co 

mówi historja o królowej Jadwidze?*. 20,15: 
Wieczór iLiteracki. 20,45: Dziennik wieczorny. 
20.55: „Jak pracujemy w Polsce*. 21,00: Muzyka 
ż płyt. 21,12: Przerwa. 21,15: Kóncert międzyna 
rodowy z Helsinek. 21,45: Muzyka z płyt. 22,00: 
iRecital. 22,30: Rozmowy z Leonem Wołłejko, ju 
bilatem. 22,45: Koncert reklamowy. 23,00: Kom. 
met. 23,05: Muzyka taneczna. 

OFIARY 
Wczoraj z racji imienin Naczelnika Urzędu 

Pocztowego Wilno I p. Lucjana Giecewicza per 
sonel złożył do jego dyspozycji sumę zł. 85,30. 

Sumę tę p. Giecewicz przekazał na Dom Dzie 
сКа im. Marszałka Piłsudskiego w Wilnie. 

  

     

  

     

      

„12,05: 

czy. 19.20: Feljeton aktualny. 19,30: Zimiń- | 

Teatr | muzyka. 
W WILNIE 

TEATR MIEJSKI POHULANKA. 
> Dziś, we wtorek dn. 8-stycznia o godz. 8 

wiecz. w dalszym ciągu świetna „pełna humorm, 
obfitująca w szereg przezabawnych sytuacji, ko 
medja w 3-ch aktąc'y Gavalt'a p. t. „Rozkoszna' 
dziewczyna”, z ilustracją muzyczną Benatzky-- 
ego. 

          

Jutro, w środę dnia 9 stycznia o godz. 8 w. 
„Rozkoszna dziewczyna”. 

— Wileński Teatr Objazdowy — gra dziś 8: 

  

stycznia w Baranowiczach — ietną komedję 
współczesną p. t. „Mecz małżeński”. 

9 stycznia Wileński Teatr Objazdowy gra w    
   żu. 

— Jubileusz Leona Wołłejki. W nadchodzą. 
cą sobotę dnia 12 stycznia br. w Teatrze na Po- 
bulance odbędzie się premjera niegranej jeszcze 
w Wilnie komedji, znakomitego pisarza angieł 
skiego G. K. Chestertona p. t. „Magja* — w prze 

kładzie W. Horzycy. Premjera „Magji* będzie 
uczczeniem zasług ulubieńca publiczności wileń 
skiej LEONA WOŁŁEJKI, obchodzącego 25-le- 
cie pracy scenicznej. Jubilat odtworzy jedną z 
głównych ról w „Magji”. Bilety już są do nab 
cia w kasie zamawiań „Lutnia. . 

Ceny miejsc zwyczajne. Kupony i zniżki nie 
ważne. Е 

— UWAGA! — W piątek dnia 11 bm. odbę 
dzie się przedstawienie „Rozkosznej dziewczy- 
пу“, zakupiońe przez Komendę Miasta, na Poł - 
ski Piały Krzyż 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. — Występy J. 
Kulezyckiej. Dziś o godz. 8,15 w. powraca na- 
afisz wartościowa op. J. Straussa „Zemsta Nie 
toperza“ z Kulczycką, Halmirską, Łasowską,: 
Dembowskim, Domosławskim, Szczawińskim i 
Tatrzańskim w rolach głównych. 

— „Fijołek z Montmartre*. Jutro wznowiona 

zostanie przepiękna, melodyjna op. Kalmana, 
„Fijołek z Montmartre* która cieszyła się ne 
scenie „Lutni* wyjątkowem powodzeniem. bic 

Całość przygotowana przez reżysera Tatrzańskie 
go i kapelmistrza M. Kochanowskiego każe przy 
puszczać, że operetka ta odniesie wielki sukces. 
W rolach głównych wystąpią: Kulczycka (rola* 
tytułowa), Halmirska, Dembowski, Domoslaw- 
ski, Szczawiński i Tatrzański. Cała wystawa no” 
Wa. 

— Przedstawienie propagandowe „Ptasznik 
z Tyrolu*. W! piątek nadchodzący ujrzymy po 
raz ostatni czarującą operetkę Zellera „Ptasz 
nik z Tyrolu". Ceny propagandowe od 25 gr. 

— Zniżki teatralne do teatru „Lutnia*. Zniż 
ki teatralne 25 proc. na drugi kwartał -- wyda 
wane są codziennie w administracji „Lutni* — 
od 10—1 i od 7—11 w. 

Na wileńskim bruku. 
STRZEŻCIE SIĘ ZŁODZIEI STRYCHOWYCH. - 

W ciągu ubiegłej nocy dokonano w Wilnie: 
kilku kradzieży strychowych. Między in. ze stry : 
chu kamienicy Nr. 17 przy ul. Słowackiego skra- 
dziono większą iłość bielizny. Spraweę zatrzy : 
mano. 

i 

Ze strychu domu Nr. 66 przy ul. Zawalnej 
„skradzione bieliznę wartości 200. zł. na szkodę 
mieszkanki tego domu Marji Fajnsztejnowej. 

‘ „ESENCJA. i 
Wezoraj zanotowano jeszcze jeden zamach 

samobójczy przy ulicy Zarzecznej 4, gdzie po 
sprzeczce z przyjacielem zatruła się esencją oe 
tową Jadwiga Bujnowska. | Ё { 

przewieziono ją do szpita 

  

W stanie ciežkim 

la żydowskiego. ! te) 

NOWA MODA | 
PUDRU Do TWARZY 
PRZEBÓJ SEZONU 
Ostatnia moda, przyjęta przez wszystkie ele- - 

gantki, to „puder, który nadaje —nieskaziteną** 
„matową” cerę bez śladu połysku w. ciągu,'całego:;> 
dnia, nawet pomimo deszczu, i wiatru. ; 

r, - Е as 
R VTOKALGEI 

SĄ (MÓUŚSE OE Came , „gł, Aa 3.2 żę” 
MS L : — 

   

       

       

    
   

   

  

a мао © Cła KAŻE 
To: ostatnie udoskonalenie pudrn-=do -twarzy 

zawdzięczamy nowemu składnikowi, nazwatienu:, 

    
„Pianką Kremową“. Firma Vokalon opateatowala ^ 
obecnie ten sposób fabrykacji. z „Pianką: Kremo= =. 
wą”. Dlatego też znakomity paryski Puder T. р 
kalon ofiaruje wam przywileje, z których korzy- | 
stały dotychczas tylko nieliczne wybranki, które | 
nie potrzebowały się kłopotać o cenę swego pudru. 

Puder Tokalon nie tylko nadaje. cudownie 
piękną cerę, lecz także cerę, która pozostaje - 
świeża i pówabna przez cały dzień, niezależnie . 
od Pani zajęcia. Nawet pocenie: się, spowodowa- 
ne uprawianiem na bardziej ruchliwych sportów. 
na powietrzu, lub kilkugodzinnym tańcem nie - 
może zepsuć piękna delikatnego, niszem płatek 
róży, które on nadaje. Puder loka'on bowiem, 
jest jedynym pudrem, preparowanym na „Piance 
Kremowej“. 

ASS TT TENS 

 



  

KRO 
Dziś: Seweryna     

  

Jutro: Marcjanny 

Wschód słońca — godz. 7 m. 40 

Zachód słońca — godz. 3 m. 03 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. S B. 
w Wilnie z dnia 7/! — 1935 roku. 
Ciśnienie 781 
Temp. średnia —20 
Temp. najw. —19 
Temp. najn. —25 

Opad — 
Wiatr: połudn.-wsch. 
'Tend. bar.: zwyżkowa 
Uwagi: pogodnie 

Mis 

Styczeń | 

  

     

Przepowiednia pogody według PIM-a. 

- *Chmurno *z rozpogodzeniami w ciągu dnia 

zwłaszcza na wschodzie kraju. 
- W dalszym ciągu silny mróz. W dzielnicach 
wschodnich do 30 C. 

* Umiarkowane wiatry. wschodnie. 

OSOBISTA 

— KURATOR OKRĘGU SZKOLNEGO K. 
SZELĄGOWSKI wyjechał do Warszawy w spra. 
wach służbowych, Zastępuje p. kuratora p. Jan 
€żystowski, naczelnik Wydziału 'Szkół” Powsze 
<hnych. 

  

MIEJSKA 

MIESZKAŃCY UL. WIŁKOMIERSKIEJ 
W. CIEMNOŚCIACH. Mieszkańcy ul. Wiłkomier- 

skiej nieprzyjemnie zostali zaskoczeni tem, że 
od kilku wieczorów, poczynając od posesji Nr. 
30, ulica nie jest oświetlana. Jeżeli wziąć 
wagę, że złodziei i wszelkiego typu r 
ków w Wilnie nie brakuje i że chodniki 
Wiłkomierskiej nie wszędzie : nie zawsi 
dują się na wysokości zadania 
że pogrążona w ciemnoś 
wością dostarczyć okolicznym mieszkańcom sze 
reg przykrych „niespodzianek*. 

związku z tem proszeni jesteśmy o zaa- 
pelowanie do miarodajnych władz, by na uł 
Wiłkomierskiej w możliwie najszybszym czasie 
przywrócono stan normalny 

   

    

  

GOSPODARCZ + 

> ZEZNANIA © DOCHODZIE. Na podsta 
wie nowych zarządzeń w bież roku przy składa- 
niu zeznań o dochodzie, obrocie itp. wprowadzo 
na będzie pożyteczną dla płatników. inowacja 
Mianowicie do blankietu zeznań o podatku płat 
nicy będą mieli prawo załączać rozmaite doku- 
menty, udawadniające przytoczone dane, jak np 
zaświadczenia pracodawców, wykazy świadczeń 
it. p. 

NIKA 
— KONTROLA ŚWIADECTW PRZEMYSŁO. 

WYCH. Specjalnie delegowani przez Izbę Skar- 
bową lustratorzy przystąpili do spraw: i 
wszystkie przedsiębiorstwa nal 
przemysłowe, tudzież czy nabyły 
wej kategorji. 

fak nas informują, sporządzono już kilka 
protokułów za nabycie świadectwa w niewłaści 
wej kategorji. Kontroła świadectw trwae 

    je we właści 

   

- Kontyngenty przywozowe w obrocie pol- 
sko - szwajcarskim. Izba Przemysłowo - Handlo 
wa w Wilnie podaje do wiadomości zaintereso- 
wanych, że normalne kontyngenty na towary poł 

skie w Szwajcarji przyznane na IV kwartał 1934 
roku, a nie wyzyskane w tym okresie czasu — 
mogą być wyzyskane jeszcze w ciągu fgo kwar 

tatu 1935 r. 
Pozwolenia przywozu są wažnė na 3 miesių 

ce od chwili wystawienia, ale mogą być na 

danie importera zawsze przedłużone na dalsze 
% miesiące. 

Odnośne propozycje do Rządu szwajcarskie- 
go winny być skierowywane za pośrednictwem 
Poselstwa. polskiego. w Bernie przyczem zazna 
cza się, że jak dotychczas Rząd szwajcarski na 
ogół w wielu wypadkach uwzględniał podobne 

propozycje. 

  

    

  

  
  

    

   

Automatyzacja czynego ©hrotu uszłachet- 
niającego. Kontynuując prace nad usprawnie- 

niem i wzmo: m. naszego „eksportu, Związek 

Izb Przemysłowo - Handlowych R. P. zamierza 
wystąpić do miarodajnych czynników z wnios 

kiem o automatyzację czynnego obrotu uszła 

        

  

      
   

    

   

    

chetniającego. W z zku z powyższem Izba 

Przemysłowo - Handlowa w Wilnie 
statnio do zainteresowanych firm i 
branżowych ankietę z pr. 1 0 przedh 
bie swych postulatów w tej dziedzinie. W szcze 
gólności zbie załeży na uzyskaniu materjałów, 
dotyczących: wykazu towarów, dopuszczonych 
do automatycznego czynnego obrotu: uszlachet- 
niającego; ilościowego stosunku wytworzonych 
w czynnym obrocie uszłachetniającym towarów 
do materjałów sprowadzanych w celu uszłachet 

dopuszczalnej ilości odpadków lub ubyt 
ku; otrzymanych w procesie uszlachetniania, a 
wresz: wykazu urzędów celnych któreby na 
leżało upoważnić do udzielania we własnym za 
kresie pozwoleń na obrót 

    

    

  

    

    
  

  

WOJSKOWA 

SPISY POBOROWYCH ROCZNIKA 1914 
Poczynając od 2 b. m. referat wojskowy Zarzą: 
du miejskiego udostępnił dla osób zaintereso 
wanych przeglądanie spisów poborowych roczni 
ka 1914-go. Termin przeglądania upływa 15 bm 
Jąk dotychczas, stosunkowo nieliczni poborowi 
pofatygowali się sprawdzić, czy zostali wciągnię- 

ci do spisów i czy nie zaszły jakieś pomyłki. W 
związku z tem należy zaznaczyć, że za niedokład 
ności w spisach poborowi są odpowiedzialni, 

   

     

    

„KURIER“ z dnia 8-go stycznia 1935 r. 

przeto w ich własnym interesie łeży dokładne 
zaznajomienie się ze spisami. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
WCZORAJ W SALACH ZWIĄZKU OFI 

RÓW REZERWY odbyła się tradycyjna cho 
dla dzieci inwalidów wojennych, zorgani 

zewana przez Związek Inwalidów Wojennych w 
Wilnie. Udział w choince wzięło przeszło 200 

dzieci, które na zakończenie zabawy zostały ob- 
darowane podarkami. 

   

  

    

ZEBRANIA I ODCZYTY 
JUTRZEJSZA ŚRODA LITERACKA bę- 

dzie wieczorem autorskim poety Jerzego Zagór 
skiego, który odczyta swe nowe utwory. Począ- 
tek o godz. 20-ej. Wstęp dla wszystkich 

   

ZABA Й 

ZABAWA TANECZNA. Sekcja Powarzy- 
sko-Rozrywkowa Oddziału Grodzkiego Zw. Na- 
uczycielstwa Polsk. z okazji Kursów Związko- 
wych odbywających się w Wilnie, urządza w dn. 
10 stycznia 1935 roku w lokalu Związku Ofi- 
cerów Rezerwy przy ul, Orzeszkowej 11—1 Za 
bawę Taneczną. Bufet na miejscu. Wstęp 1 zł. 60 
gr tylko za zaproszeniami. Początek o godz 

j. Stroje dowołne 

  

   

ROZNE. 

-— STAN ZDROWOTNY DZIECI SZKÓŁ PO 
WSZECHNYCH. Ostatnie dane, zebrane przez 
opiekę higjeniczno-lekarską, notują następujący 
stan schorzenia i czystości dziatwy wileńskich 
szkół powszechnych. : 

"Na ogólną liczbę 19.576 dzieci, stwierdzono 
4315 brudnych i 4806 zawszawiorych. W zwią- 
zku z tem przymusowo odprowadzono do ką- 
pieli 5800 dzieci. 

Z chorób zanotowano następujące: świerzba 
9. mne choroby skórne 91, gruźlica płuc podej- 
rzana 58, gruźłica płuc stwierdzona 6, gruźlica 
gruczołów chłonnych 44, gruźiica innych narzą- 
dów 3, choroby nosa 60, choroby uszu 66, inne 
choroby oczu 123, wady wzroku 110. 

Z chorób zakaźnych wymienić należy: jagli 
cę 7, płonicę 61, błonicę 5, ospówkę 3, odrę 2, 
świnkę 6 i koklusz 1. Czy lokali szkolnych. 
poza małemi wyjątkami, pozostawała wszędzi 
na wymaganym poziomie 

- 66 NOTARJUSZY.W OKRĘGU WILEŃ- 
SKIM. Rozporządzeniem ministra Sprawiedliwoś 
ci ustalona z a od 1 styc ilość notarjuszy 
dla okręgu skiego. W okręgu Sądu Apela 

cyjnego Wileńskiego ma być notarjuszy 66, w 
tem w Wilnie 8. 3 

— POZWOLENIA NA BROŃ. .-Mimo wyraź- 
nych przepisów, wiele osób posiadających broń 
palną nie złożyło do 31 grudnia 1934 r. podań 
o przedłużenie zezwoleń na rok 1935. 

Jak się dowiadujemy, władze administracyj- 
ne za pośrednictwem policji przystąpiły do spi 
dzania czy osoby te sprzedały broń. W przeci- 
wnym razie broń ulega konfiskacie, a winni po 
nadto ulegają karze administracyjnej. 

Dodać nałeży, że kara administracyjna w 
miarę przedłużania się okresu posiadania broni 
bez zezwolenia może być zwiększona. 

  
  

  

  

      

  

  

  

  

    

   
          

  

  

   UM: 

  

JEDYNY ZŁOTY MEDAL 
z kategocji prazerwatyw otrzymała i 

„GLLA" 
na Międzynarodo || Wystawie Lekarsko- 

Aptekarskiej w CLUJ (Rumunja) 

| B. NAUCZYCIEL 
GIMNAZJUM 

ui. Królewska 7 — 13 
udziela lekcje i korepe- 
tycje w zakresie 8 kla- 
gimnazjum ze wszyst- 

kich przedmiotów. Spe- 
|ejalność: matematyka, 
1 fizyka, język polski 

    
    

  

PAN| skich: JARACZ, Nakonec: 
  

Dziś premjera! SUKCES POLSKI! Najpotężniejszy zespół artystów pol- 
zna, STĘPOWSKI, SYM, WALTER, ZELWERO- 

WICZ, SIELAŃSKI, Macherska i artysta Teatru Stanisławs B. SIKIEWICZ 

Miłość maturzystki + Przebudzenie 
Nad program: Rewelacyjny dodatek poświ 

Francji i na Węgrzech oraz najnowszy FOX. 
ęcony tradycjom Bożego Narodzenia w Polsce, 

Początek seansów o godz. 4—6—8—10.15 
  

Dziś rewelac. 
premjera! 
Film nad filmy 

Najwspanialsza ob 

WYSPA SKARBÓW 
W rolach głównych: Wallace BEERY, Jackie COOPER, Lionel Barrymor   i Lewis Stone. 

jaką kiedykolwiek zebrano razem, realizuje najbardziej sensacyjną przy- 
godę wszystkich czasów. Nad program: Aktuaija. Początek o g.4-ej. Salą dobrze ogrzana. 
  

WKRÓTCE rewela HELIOS 
Czołowy kapitalny film produkcji europejskiej. 

  

rosyjskiego reżysera OZEPA p. t. 
Początek seansów o godz. 4—6—8—1015, w niedz. i święta od g. 2-ej 

cyjny film według noweli 
Stef. Zwełga „AMOK“ 

FILM, KTORY NIE POTRZEBUJE REKLAMY 

oz kwiat ak- 
MASKARADA ::::.0!9a Czechowa x": 2 deńskiego świat. sławy śpiewacy. Reż, Willi Forst 
  

Balkon 40 gr. Dziś 

REWJA | nowy program ko- 

medji, humoru, sentymentu i tańca p. t. 

NASZE PRZEBOJE: Carioca, Mandar: 
Codziennie 2 przedstawienia o godz. 5.30 i B.e 

„Raz się żyje" 
yn Wu, Sztajerek, Grunt to dolar i in. 
j. W niedzielę 3 przedstawienia o 4, 6,30 i o 9-ej 
  

OGNISKO |ozis Rąmon Nowarro 

NOC W KAI 
REDAKCJA i ADMINISTRACJA : Wilno, Bisku 
Admiuistracja czynna od godz. 9'/ 

  

w porywającym filmie 

miłosnym pod tytułem 

DODATKI DŹWIĘKOWE 

Początek seansów codziennie 
o godzinie 4-ej po południu RZE 

Podajemy do łaskawej 
wiadomości P. T. Klijenteli, 
że z dniem 5 stycznia b. r. 
przenieśliśmy nasze biura z 

ul. FREDRY 10 do nowego 
lokalu przy ul. 

Królewskiej 1 

LARUM 
BIURO OGŁOSZEŃ 

Tel. 5,18-72 

Ogłoszenia do wszystkich pism 

— kralowych i zagranicznych. — 

Do wynajęcia ADWTRZĄSKACCCE 

lokal szkolny| Emstetewany 
profesor gimnazjalny 

na godziny popoluda szuka pokoiku 
Informacje: Zawalna 2/3|u betdzietneį rodziny 2 jeziora: całodzienne" słray- 

maniem, światłem i o- 

rybne (leszcz, szczupak) 

pałem w cenie 110 zł. 
miesięcznie. Zgłoszenia 

do wydzierżawienia 
O warunkach dowie: 

pod cyfrą Nr. 110—120 

dzieć się: Wilno, Hotel 

o Administacji Kurje- 

„Georges“ u portjera 

  

ta Wilenskiego   
pia 4. 

Konto czekowe P. Ki O. Nr. 80.750, Telefon-3-40, 

  

Weksle z tytułu należ- 
ności Ubezpieczalni 

KUbezpieczalnia Społeczna w Wilnie otrzyma- 
ła instrukcję w sprawie przyjmowania weks| 
z tytułu należności za składki. Wprowadzone zo- 
stały ograniczenia w tym rodzaju pokrywania 
należności. 

*'Weksle przyjmowane mogą być za część skła 
dek należących od pracodawców. Przyjmowane 
będą weksle z dwoma podpisami żyrantów, przy” 
czem dłużnicy ubezpieczalni będą wystawiać de- 
klaracje, iż w razie niewykupienia weksli ubez 
pieczalnia ma prawo dochodzenia należności w 
drodze zwykłej egzekucji. 

Prolongata niewykupionych weksli dopusz 
czalna będzie tylko w drodze wyjątku pod wa 
runkiem złożenia częściowej zapłaty gotówko- 
wej. 

Ubezpieczalnia w Wilnie będzie dyskontowa- 
ła weksle otrzymane za składki tyłko w wypad- 
kach wyjątkowych trudności finansowych. 

+ . ° 

Kina i Filmy 
„365 ŽON KROLA PAUZOLA“ 

(Kino,„Pan* 

Piękna, skąpana w słońcu wyspa wieczystej 
szczęśliwości, uie oznaczona nigdzie na mapach 
Państwo króla Patzola, w którem rządzą wyłą 
cznie dwie ustawy: „Nie czyń innym tego, ce 
byłoby tobie niemiłe" i druga: „pozatem możesz 
wobić wszystko”. Pozatem państwo to nie zna 

co to jest choroba, sekwestrator i podatki. (idy 
byż tak u nas... Ale nie należy być aż tak bezna 
dziejnym „marzycielem, więc ad rem. 

Król Pauzol ma 365 żon, codziennie inną. Po 
dobno u nas mąż ma dosyć jednej, ale Pauzoł 

jest z natury flegmatykiem 1 znosi wszystko # 
anielską cierpliwością. Jednak i anielska cierpi 
wość ma swój kres. Pauzol zrzeka się całego swe 

go haremu i pozostawia jedną krółowę ((Sidney 
Fox), dochodząc do wniosku że: „365 kobiet -— 
to stanowczo za dużo na jednego mężczyznę, a 
jeden mężczyzna — dla 365 kobiet — to za 
mało". 

Film ten został wyreżyserowany przez słyn- 
nego reżysera teatralnego — Aleksandra Grano 
wskiego. Granowski, «mistrz teatru — nie może 

sobie dać rady z filmem. Niema lu życia, tempa 
filmowego, umiejętnego wykorzystania efektów 
wizualnych. Zresztą — i scenarjusz pozbawiony 

jest zupełnie tego wszystkiego, co jest pewnem 
conditio sine qua non na ekranie. Brak ciekawej 
fabuły, ruchu, mocniejszych przeżyć lub praw- 
dziwego humoru. Na i panują podobna. sen 
ność, mónotonja i nuda, jak i w państwie Pau- 

zola. Jedynie doskonały komik — Armand Ber 
nard w roli szefa policji — та КИКа dobrych 
momentów i wywołuje parę razy śmiech na wi 
downi. Szkoda jedynie, że tyle pieniędzy zmar 
nowano na bogatą wystawę tego filmowego nie- 
porozumienia. Jeszcze bardziej szkoda Emila Ja 
nigsa. Genjalny ten artysta ostatnio stanowczo 
nie ma szczęścia do ról. . 

Grubas, obżartuch i nawpół kretyn Pauzol - 
nie posiada nawet, z winy reżysera naturalnie. 
szczypty humoru. Jest apatyczny i monotonny. 

  

  

    

  

              

ORYGINALNE PROSZKI 
„MIGRENO=NERYOSIK 

СОА N*15$99 

ZPUE 
ZEL PR 

KOJĄCYM BÓLE € PB MC 
-7 BÓLE GŁOWY. 
won I 

HIGRENA, KEWRALGJA: 

BÓLE ZĘBÓW. 
pla dbac HA 
GRYPA, PRZEZIĘBIENIA) 

BÓŁE:ARYRETYCZNE: : 

STAWOWE, KOSTNE < 

ŁĄDAJCIE W APTENACH PROSZKÓW 

zezu mia KOGUTKIEM 
o 

  

  

DOKTÓR Ostatnia nowość! ZYGMUNT 

   

FABRYKA 

KUDREW 
” FORTU NA“ Choroby wener., icz 
z CZEKOLADKI skórne i moczopłei 

Zamkowa 15, tel. 1968 
Przyjm. od 8—] i 3-8 

  

„Mwaiożona 
Sztuka 5 groszy. 

* DOKTÓR 

ZELDOWICZ 
Chor. skórne, wenerycz- 
ne, narządów. moczow. 
od godz. 9—1 i 5—8 x. 

DOKTOR 

DOKTOR 

Ginsberg 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3, tel. 5-67 
Przyjm. od 8—1 i 4—8 

TANIO 

  

  

Zeldowiczowa | s=>ko. punktualnie, 
Choroby kobiece, skór. | Czysto pierze ie 
ne, weneryczne, narzą: | Warszawianka 

dów moczowych Ludwisarska 4 
od godz. 12—2 i 4—7 w.| (kołnierzyki sztywne   wileńska 28, tel. 2-77 po 15 groszy) 

Telełony: Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjwiuje od godz. 2 —3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 —3 ppoł. 
—3'/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. | — 2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz, 9'/,— 3Y/, i 7 —9 wiecał 

Drukarnia — ut. Biskupia 4. 
CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową i dodatkiemgksiążkowym 3 zł., z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 24. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz 
milimetrowy przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem —30 gr. -kronika redakc., komunikaty — 70 gr. ża mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr.za wyraz. Do tych cen dolicza się 

sa ogłoszenia cylrowe i tabelarvczne 50%, w numerach nie zielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%.. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Za numier dowodowy 15 g: 
Usład ogłoszeń w tecście 4-ro łamowy, za tekstem 8-m o łamowy, Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 
  

4 Wydawnictwo „kurier U uriski” Sk as ogr. odp 

BLT 

Drukarnia „ZNICZ“, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis


