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Po wyborach w Gdańsku 
TYMCZASOWE WYNIKI. 

GDAŃSK. (Pat). Tymczasowe wyniki 
oficjalne wyborów do Volkstagu z godzi 
ny 14: Uprawnionych do głosowania by 
ła 237-116, głosowało 236 733, w tem od 
dano zaświadczeń wyborczych (przy jezd 
ni) 13482. Ważnych głosów było 234956, 
uniewaźnionych 1777. Na listę narodo 
wo - socjalistyczną padło 139 043, socjal: 
styczną 38015, komunistyczną 7990, cent 
rową 31525, niemiecko-narodową 9691, 
byłych kombatantów 382, na liste pol 
ską 8.310. 

Pedział mandatów 
GDAŃSK. (Pat). Przypuszczalny po- 

dział mandatów w Volkstagu, który jesz 
cze wymaga zatwierdzenia władz jest 
następujący: 

Lista Nr. I — narodowi socjaliści -— 
43 mandaty; 

"Lista Nr. 2 — socjaliści — 12 inan- 
datów; 

Lista Nr. 3 komuniści — 2 mandaty; 
Lista Nr. 4 — eentrowcy — 10 man- 

datówz ` 

Lista Nr. 5 — niemiecko-narodowi — 
3 mandaty; 

Lisa Nr. 6 — kombatanci — 0; 
Lista Nr. 7 — Polacy — 2 mandaty. 

W ostatnich wyborach w dn. 28 ma 
ja 1933 r. narodowi socjaliści zdobyli 42 
mandaty, socjaliści 12, komuniści 5, cent 
rowcy 9, niemiecko-narodowi 2, komhba 
tanci 0 i Polacy 2. 

Wybory miejskie 
ł powiatowe 

GDAŃSK, (PAT). — Wczorajsze wybory do 
rady miejskiej w Sopocie dały interesujące wy 
niki, Mianowicie narodowi socjaliści zdobyli 16 
mandałów, socjaliści 3 centrum 7, niemiecko- 
narodowi 2 i Polacy 1. Jak wynika z iege stron 
nietwo naredoweo-socjalistyczne będzie miało 
przewagę dwóch mandatów nad łączną sumą 
mandatów opozycji i Polaków. 

W wyborach do sejmiku powiatu Gdańskie 
Wyżyny narodowi socjaliści uzyskali 15 manda 
tów, socjafiści 2, centrum 3, Polacy 1. 

Zaznaczyć należy, że Połacy w sejmiku tym 

dotychczas nie rozporządzali żadnym mandatem. 

PRASA FRANCUSKA О WYBORACH. 

PARYŻ, (PAT). — Prasa francuska ogłasza 
wyniki wyborów w Gdańsku na naczelnych mie) 
scach, komentując te wyniki jako niepowodze 
nie narodowo-socjalistyczne, 

„Pełit Parisien* pisze, że narodawi socjali 
ści nie zdobyli 2/5 głosów potrzebnych do zmia 
ny konstytucji w drodze legalnej. 

„Petit Journal* podkreśla, że po wczoraj 
szych wyborach Łiga Narodów powinna bardziej 
niż dotychczas cznwać nad poszanowaniem 
praw. : 2 

Aresztowanie dzienni- 
Кагга angielskiego 

w Gdańsku 
GDAŃSK. (Pat). Dziś w nocy areszto 

wany został w Gdańsku stały korespon- 
dent warszawski „Manchester Guardian“ 
„News Chronicle“ ; innych pism angiel 
skich pan Cang. 

Dziś w południe komisarz generalny 

min. Pape interwenjował w senacie Wol 
nego Miasta u senatora Boettchera. Se- 
nator Boetteher obiecał niezwłocznie 
przeprowadzić zbadanie sprawy i udzie 
Jić czo. — 

Gdańsk chce współpra- 
cować z Polska 

, Oświadczenie Greisera 

BERLIN, (PAT). -- Prezydent senatu gdań 
skiego Greiser powiedział wysłannikowi „Preus 
sische Zeitung”, że Gdańsk z uwagi na zależność 
gospodarczą od czynników zewnętrznych nie 
może stosować radykalnega kursu poliżyki. 

Na pytanie, czy połskie i żydowskie czynniki 

gospodarcze mają powód do obaw w sprawie 
ograniczenia ich inłeresów w gdańskiej gospo 
rree, Greiser odpowiedział, że Gdańsk narodo 

wo-socjalis yezny udowodnił, że chee współpra 
cować gospodarczo z Polską, jak również utrzy 
mać pokój polityczny i będzie w dalszym ciągu 
dążył do tezo celu, 

Mówiąc o incydentach w czasie kampanji 
wyhorczej, Greiser oświadczył, że jeśli przedsta 
wiciełe narodowości polskiej, jak to zdarzyło 
się w ubiegłą sokotę, zostali czynnie zaatako 
wani, to sprawey napadów hędą przez sądy uka 
rani. 

  

  

Nowy dyrektorjat 
w Kłajpedzie 

Rozmowy przygotowawcze 

RYGA. (Pat). Wedle wiadomości z kół 
dobrze poinformowanych, w Kłajpedzie 
toczą się obecnie konferencje, celem u- 
tworzenia nowego dyrektorjatu, któryby 
miał zaufanie sejmiku a jednocześnie 
mógł współpracować z rządem centrak 
nym. : 

W tych pracach przygotowawczych 
bierze czynny udział teść nowego guber 
natora ZUBOW. 

  

Przygotowania do rozmów w Stresie 
Negatywny stosunek Angjji 

do wniosków Hitlera? 
LONDYN. (Pat). Posiedzenie gabine- 

tu brytyjskiego trwało dwie godziny 
przedpołudniem i drugie tyle popołud- 
niu. Omówiono sprawozdanie Edena z 
jego podróży a mastępnie badano propo 
zycje, które wyłoniły się w toku tej po 
dróży w związku z sytuacją międzynaro 
dową. Poza decyzją wyjazdu do Stresy 
Mae Donalda i Simona nic jeszcze do- 
kładnego nie wiadomo. 

Nieoficjalnie przedostało się do wia 
domeści publicznej, że gabinet uznał ai 
ternatywne wnioski Hitlera za eałkowi 
cie niedostateczne i nie nadające się na- 
wet jako podstawa do dyskusji. W związ 

„ku z tem w godzinach popołudniowych 
przybył do izby gmin ambasador niemie 
eki von Hoesch, któremu Simon w toku 
20-minutowej rozmowy oznajmił o ne- 
gatywnem stanowisku gabinetu brytyj- 
skiego wobec alternatywnych  sugestyj 
Hitlera. . 

Na popołudniowem posiedzeniu ga- 
binetu dyskutowano nad możliwościami 
znalezienia rozwiązania w sprawie pak- 
tu bezpieczeństwa zbiorowego na drodze 
zwiększenia ciężaru gatunkowego art. 
16 paktu Ligi Narodów. Poglądy gabine 
tu służyć będą jako wytyczne taktyki 
brytyjskiej w Stresie i Genewie, z dru- 
giej jednak strony Mae Donald otrzymał 
daleko idącą swobodę w podejmowaniu 
decyzyj. Zdaje się nie ulegać wątpliwoś 
ci, że Mac Donald i Simon, korzystając z 
zetknięcia się z Mussolinim, poruszą 
wszystkie sprawy ciążące na sytuacji 
międzynarodowej. Znamienne jest pod 

Simon, 

tym względem zarządzenie Simona, aby 
do Stresy, prócz innych, udali się referen 
ci do spraw egipskich i abisyńskich. 

CZY POJEDZIE FLANDIN NA KON- 

FERENCJĘ? 

PARYŻ, (PAT). Uwaga kół politycz- 
nych zwrócona jest obecnie na przygoto 
wania czynione w związku ze zbliżającą 
się konferencją w Stresie. Wobec tego, 
że Mae Donald jedzie do Stresy, panuje 
przekonanie, że na jutrzejszem posiedze 
niu na wniosek min. Lavała zapadnie uch 
wała, by również premjer Flandin wybrał 
się na konferencję. 

Prasa kładzie nacisk na to, by konfe 
rencja w Stresie doprowadziła do pozyty 
wnych wyników, albowiem dotychczaso 
we konferencje w ciągu ł5 lat ujawniły 
swą zupełną jałowość. Nie należy więc 
spowrotem zaczynać tych starych kome 
dyj, pisze „Le Jour“. „La Republigue“ 
widzi jedyną możność zapewnienia poko 
ju w spółpracy Francji i Włoch i w tym 
celu domaga się rozszerzenia układów 
rzymskich także na dziedziny militarne. 

MIN. EDEN CHORUJE. 
LONDYN, (PAT). — Minisżer Eden, którego 

stan zdrowia nie wywołuje żadnych specjalnych 
obaw, musi jednak narazie pozostawać w łóżku. 
Chorego odwiedził wezoraj premjer MacDonald, 
kióry następnie oświadczył, że lekarze znajdują 
u chorego osłabienie mięśnia sercowego wywo 
łane wskutek wyczerpania i zapowiadają, że 
miesięczny wypoczynek przywróci minisirowi 
Edenowi kompleźnie zdrowie. 

W każdym razie min, Eden nie będzie obec 
ny na dzisieįszem posiedzeniu gabinetu i jego 
sprawozdanie zostanie złożone przez Simona. 

  

      

  Laval 

Czego Niemcy oczekują 
od konferencji w Stresie 

BERLIN, (PAT). — Na łamach .„Deut- 
sche Allgemeine Zeitung“ ogłasza Silex 
artykuł pod tytułem „Czego oczekujemy 
od Stresy”. Z wywodów przebija wyraź 
na obawa przed konsekwencjami, jakie 
mogą wyniknąć z nieustępliwego stanowż 
ska mocarstw zachadnich. Autor rozpat. 
ruje postulaty trzech państw uczestniczą 
cych w konferencji w Stresie i oświadcza: 
Postulat Anglji, mającej decydujące zna- 
czenie, wyraża się w żądaniu, aby Niem 
cy wykazały gotowość do ograniczenia 
zbrojeń. Dalszym punktem jest pozyska 
nie Niemiec do współpracy w tym czy 
innym pakcie mający zastąpić niemożli 
wy pakt wschodni. 

Zdaniem Francji angielskie plany bez 
pieczeństwa są niewystarczające. Pakt 
wschodni został wprawdzie również przez 
Francję zarzucony, lecz nowe formuły 
francuskie zbliżają się do idei protokułu 
genewskiego rozbudowanego w system 
sojuszów wojskowych. Autor zastrzega 
się przeciwko tej formule, zaznaczając, 
że Niemcy gotowe są zawrzeć ze wszyst 
kimi swoimi sąsiadami z wyjątkiem Lit 
wy dziesięcioletnie dwustronne pakty o 
nieagresji, które byłyby wzmocnione 
przez konsultację oraz ogólne zobowią 
zanie do nieudzielania pomocy gospodar 
czej, finansowej i wojskowej napastniko 
wi. Trudno jest w obecnej fazie, gdy, 
Francja waha się między przyjaźnią W. 
Brytanji i zależnością od Rosji Sowiec 
kiej, ustalić, czy pragnie ona jeszcze ukła 
du ograniczającego zbrojenia, czy też 
widzi większe szanse w wyścigi zbrojeń. 

—0!]0— 

Zniesienie subwencyj 
kościelnych w Badenii 

BERLIN, (PAT). — Z dniem 31 mar 
ca r. b. zniesione zostały w Badenji stałe 
subwencje wypłacane kościołom katolic 

„ kiemu, ewangelickiemu i starokatolickie- 
mu. 

Litwini protestują 
przeciwko przešlado- 
waniom w N:'emczech 

RYGA. (Pat): — Prasa łotewska 
podaje wiadomość o wręczeniu rządowi 
niemieckiemu przez posła litewskiego w 
Berlinie protestu przeciwko prześladowa- 
niu Litwinów oraz demonstracjom przed 
konsulatami i przedstawicielstwami li- 
tewskiemi w Niemczech.
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U KIER" z dnia 9-ge Kwietnia 1555 1. 
  

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY 

w Gdańsku|Konwersja długów rolniczych 
Niedzielne wybory do Volkst 

nu) gdańskiego były bardzo ciekawą 
próbą sił pomiędzy partją narodowo 
socjalistyczną i wszystkiemi partjami 
niemieckiej opozycji. Ciekawą przedew 
szystkiem z dwóch względów: 

1) Gdańsk w odróżnieniu od stosun- 
ków w Rzeszy 

  

gu (Seji 
  

  

  

jest terenem wyborczym. 
na którym, mimo przewagi narodowo 

socjalistycznej, 

nie są oficjalnie 

możność 

  

niemieczie 

rozwiązame i 

inne partje 

mają 

działa: 
nia, a przeto į konkurowania w wybo- 
rach; ` 

2) wybory gdańskie są drugim po ple 
biscycie Saarskim egzaminem eks pan 
sywnych zdolności narodowo - 
socjalizmu wśród ludności niemieckiej 

Trzeba tu zaraz uczynić zastrzeżenie, 

że formalna możliwość swobodnego dzia 
łania opozycyjnych partyj niemieckich 
była w praktyce mocno ograniczo- 

na przez bezwzględna presję przeciwni 

ków, posiadających w swoich rękach ca 

ły aparat władzy i propagandy. Presja 

otwartego 

ta miała cechy moralnego i nie 

rzadko fizycznego terorų, 

wskutek czego prócz hitlerowców i Po: 

laków inne partje nie prowadziły wcale 

publicznej akcji wyborczej. Partja naro 

dowo - socjalistyczna miała całkowity 

monopol agitacji, w której udział wzięli 

najwybitniejsi przedstawiciele reżimu: 

Goering, Hess, Goebbels, Biirchel i inni. 

Partje opozycyjne nie miały żad- 

nych jawnych środków na 

zdobycie wyborców poza tymi, którzy 

silnie, już z niemi są związani. Ale i z 

pośród tych wielu mogło odpaść pod 

wpływem moralnej presji i agresywne) 

postawy przeciwnika, grożącego re 

presjami po uzyskaniu decydujące- 

go zwycięstwa. W tych warunkach moż 

    

na podziwiać tych 90.000 Niemców gdań * 

skich, którzy z dużym zasobem wytrwa 

łości i odwagi cywilnej oparli się prze- 

możnemu maciskowi psychicznemu prze 

ciwnika i w ogólnym rezultacie stra- 

na rzecz hitlerowców z 

posiadanych w poprzednim Sejmie 28 

mandatów tylko 1 mandat! 

Partja narodowo - socjalistyczna zdo- 

była w poprzednich wyborach z r. 1983 

równo 50% głosów i 38 mandatów. W 

ciągu ubiegłej kadencji przeszło do niej 

2 posłów narodowo - niemieckich i je- 

den socjalista, powiększając liczebność 

posłów hitlerowskich do 41. Obecnie 

partja ta uzyskała 58,7%/e oddanych gło 

sów i 43 mandaty wyłącznieko- 

sztem komunistów. Inne partje 

opozycyjne utrzymały swój stan posia- 

dania, a liczba głosów centrowych i soc 

jalistycznych wzrosła. Tego wyniku, zwa 

żywszy ogromną zastosowanych 

środków, partja narodowo - socjali 

na nie może głosić jako swój 

łriumf. Hasła jej w Gdańsku wyraź- 

nie wyczerpały się, natrafiwszy na mad 

spodziewaną ukrytą odporność tam- 

tejszej ludności niemieckiej. 

Nie osiągnęła też partja swego głów 

nego celu tych wyborów: nie zdoby- 

ła w Sejmie kwalifikowanej większości, 

niezbędnej dla przeprowadzenia zmiany 

konstytucji wolnego miasta. Dla partji, 

opartej o zasadę marodowej „totalności” 

wynik wyborów gdańskich jest py r ru- 

zwycięstwem, jeżeli nie 

cili 

  

sumę 

  

   

sow em 

porażką. 

Bardzo pocieszającym natomiast jest 

wynik wyborów dla Połaków gdańskich, 

którzy prowadzili akcję z ogromną energ 

ja i poświęceniem, narażając się na nie- 

W-tych dniach ukazać się ma rozpo 
rządzenie min. skarbu wymieriające in- 
stytucje kredytu długotenuinowego, u- 
prawnione do dokonywania konwersji 
długów rolniczych na kredyt długotermi 

nowy w listach zastawnych. Uprawnie 
nia te będą posiadały T-wo Kredytowe 

emskie w Warszawie, 

Ziemski w Wilnie oraz instytue 
towe ziemskie we Łwowie i Poznaniu. 

       

  

Walka z małoletmmi przestępcami w Sowietach 
Według doniesień z Moskwy prezyd- 

jam CIK-u wydało nowy dekret, wprowa 
dzający odpowiedzialność karną śla ma 

łoletnich obywateli sowicekich za popeł 
nione przestępstwa. Według tego dekre 
tu każdy maaloteni, który ukończył 18 

    

fat odpowiadać hędzie za popełnione 
ararderstwa, naprady i t. @. ак dorosły. 

Nowy dekret wydany został w tyim 
ceju. by skuteczniej zwałezać przestępst 
wa. popeinione przez. malotnicii. 

Nowe wyroki Śmierci w Moskwie 
Z Moskwy donoszą, że w tych dniach wy- 

konano tam nowe wyroki śmierci na skazanych 
za bandytyzm. Wśród skazanych znajdowało 

się 3 sprawców napadu na mieszkanie pewnej 
wybitnej komunistki. Sprawcy, podając się 7« 
przedsławicieti władzy, dokonali w mieszkaniu 
tej komunistki rewizji, w momencie zaś, gdy 

    

wlašeicielka mieszkania podeszła do feleżonu, 
by zawiadomić władze Ńrzpiecześstwa, została 
zamordewana. 

Pozałem stracono również 2 bezroboinycii 
za, napady rabuańowe na konduktorów iramtwa 
jowych. 

  |P przenie: 

Wiadomości z Kowna 
ŻYCIORYS NOWEGO GUBERNATORA 

KŁAJPEDY. 

Nowomianowany gubernator kłajpedy, WŁA 
DYSŁAW KURKAUSKAS urodził się w 18%5 r. 
w Taszkiencie. W wieku la: 4 przyjechał do 
Litwy. Mieszkał w Wilnie lub w pew. Szaweł- 
skim. W 1906 r. wstąpił do korpusu kadetów w 
Połocku, k/óry to korpus ukończył w roku 1913 
W czasie wojny ukończył wy 4 szkołę wojsko 

wą elekinoteehniczną i wale na, froncie pół 
necnym. Po powrocie w 1918 r. do Szaweł był 
tam nanczycielem gimnazjum i kierownikiem 
elektrowni. W 1919 r, wstąpił do wojska litew 
skiego gdzie organizował służhę łączności i wy 
dział komunikacyjny. W roku 1920 został za- 
mianowany komendantem Wilna następnie przy 
dzielony do komisji wojskowej Ligi Narodów. 

    

   

W 1923 r. po wystąpieniu z wojska p. Kur- 
kauskas zajał się gospodarką rolną i wkrótce 
został wybrany prezesem Izby Rolu w 
związku z wprowadzeniem przed m 
rzędu stałych cen został mianowany 
«em cen. 

P. Kurkauskas jest ożeniony z p. Zubowów- 
па ze znanej w Szawełskim powiecie rodziny 
hr. Zuhowów. 

    

inspekto-   

NAVAKAS POSŁEM W MOSKWIE. 

KOWNO. (PAT). — Krążą tu pugłaski, 

były gnhernator Kłajpedy Navakas ma być jadł 
newany posłem liże m w Moskwie. Dotych 
ezasnwy długoletni poseł Bałtruszajtis ma być 

siony na emeryturę. 

      

  

Bułgarski minister oświaty w Warszawie 
WARSZAWA. (Pat). Dziś o godz. 12,30 

bułkarski minister oświaty gen. Teodor 
Radew, bawiący od wczoraj wieczora w 
Warszawie złożył w towarzystwie zastęp 
cy naczelnika wydziału kultury w bułgar 
skiem. ministerstwie oświaty. Danko Pir- 

jowa wieniec: na: grobie nieznanego żoł- 

uierza.. 
Przed: frontems nieznanego” żołnierza 

wzdłuż sztabu głównego ustawiła się kom 
panja 30 p: strz.. kaniowskich. z celiorąg 
wią i, orkiestrą. Firzybywającego na pl. 

   

  

KOMUNALNA KaSA OSZCZĘDNOŚCI m. WILNA 
ul. Ad. Mickiewicza 11: 

PRZYJMUJE, SUBSKRYPCJĘ. 

3% PREMIOWĄ POŻYCZKĘ (AWESTYCYJNĄ 
500% subskrybowanej sumy może być wpłacone obligacjami 6% Pożsczki Narodowej. 

Reszta subskrypcji może być rozłożone na 10 rat miesięcznych 

  

  

Antyżydowskie demonstracje 
w Rumunii 

BUKARESZT, (PAT). Agencja Rador donosi: 
Wydział lekarski uniwersyłetu: w Bukareszcie 
postanowił zawiesić wykłady, aby zapobiee de 
monsiracjom. Kiiku studentów demonstrowało 
przeciwko temu zarządzeniu. Do;.demonstrantów 
przyłączyło się kilka podejrzanych osołmików, 
którzy nie mieli nie wspólnego. z uniwersytetem. 

Olbrzymie nadużycia w kasie h potecznej w Brukseli 

Demons/ranci zaczęli. zaczepiać: przechodników, 
przeważnie Żydów. 

Aresziowano 380 sób, wśród mich dwudziestu: 
kilku studentów, których wylegitymowano, ce- 
łem: ukarania: dyscypiinarnego. Wszysey będa 
oskarżeni © udział w rozrucachi. Polieja przed 
sięwzięła środki ostrożności. 

Brak 20 000.008 franków 
Dokładre badanłu ujawaśty, że kasa hipo PARYŻ, (PAT). -- Prasa doaosi z Brukseli 

że wydział finansowy w bruksetłskim urzędzie 
prokuratorskim sprawdzające bilans księgi hipo 
żecznej, powziął wątpliwości co do szeregu pun 
kitów bilansu. Zarządzono śledztwo w siedzibie 

kasy hipotecznej i stwierdzono brak wielu do 
kumentów pierwszorzędnej wagi. 

teszna udziełsła. wygórowanych pożyczek, stwier 
dzono również, że wiele pozycyj po stronie do | 
ebodów byłe fałszywych. Władze prokarator 
skie polecijy zaaresziować dyrektoza kasy. Jak 
się okazuje niedobór kasy Sięga 20 miljonów fr. 

Tragiczna katastrofa samochodowa we Francji 
PARYŻ, (PAT). — W €hażeau Thierry wy 

darzyła się katastrofa automobiłlowa, w której 
zginęło 2 dzieci, a parę osób zostało rannych. 
Wypadek nastąpił podczas wyścigów automobk 
lowych. Samochód nagle rahamowany zarzucił 
i wpadł? na tłum stojący przy drodze. 

Inny samochód biorący udział w wyścigach, 
wpadł na drzewo i zapalił się. Wypadku z ludź 
mi jednak nie było. 

BĘ vYYVYYVVYVY 

  

3 po 100.000 zł. 
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P w 3-ej KLASIE obecnej Loterji Państwowej 

  

PARYŻ, (PAT). — W szpiłała zmarły dwie 
dalsze ofiary katastrofy Samochodowej pod 
Chażesu Thierry, które w stanie ciężkim adwie 
ziono do szpitala. Ogółem spowodu katastrofy 
utraciło życie dotychczas 5 osób. 

CHATEAU THIERRE, (PAT). — W szpitalu 
zmarły jeszcze dwie dalsze ofiary kaiasiroly sa 
mochodowei, jaka wydarzyła się podczas wczo 
rajszych wyścigów. Liczba ofiar, kióre utrael 
ły życie w wypadku podniosła się do 7. 
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zliczone szykany i objawy terroru. Jedy zmniejszała w każdych wyborach. Nato- 

nie oni nietylko nie zrezygnowali z pu- 

blicznej agitacji, nie tylko nie dali się 

zastraszyć, lecz z ogromną odwagą i roz 

machem działali jawnie i otwarcie. 

Liczba głosów polskich wzrosła o po 

równaniu z r. 1933-im o okrągłe 2 tysią- 

ce, co należy uważać za duży виК- 

ces. zwłaszcza, że ry latach ub. stale się 

  

miast obeenie Polacy uzyskali 3.7% о- 

gółu głosów, podczas kiedy w r. 1933-im 

na obie listy polskie razem tylko 3;1%/e. 

Wynik ten świadczy, że ludność pol- 

ska w Gdańsku konsoliduje się w swoich 

uczuciach narodowych i zupełnie nie u- 

łega asymilacyjnej dynamice niemieckie 

go środowiska, w którem żyje.  Testis. 

Józefa Piłsudskiego ministra orkiestra 
wojskowa powitała bułgarskim hymnem 
narodowym. Następnie minister Radew 
odebrał raport od d-cy 30 p. strz. kan. 
inż. Januarego Grędzińskiego i przeszedł 
przed frontem kompanji. Podczas skła- 

  

   

   
dania wieńca orkiestra odegrała hymm 
narodowy polski. Po wpisaniu się da 

  

księgi minister oświaty Bułgarji gen. Ra 
, dew przy dźwiękach marsza generalskie 

  

go przeszedł przed frontem 
kan. 

Podczas składania obecni byli mini- 
ster WR. i OP. Jędrzejewicz, charge 
d'affaires Bułgarji Ałtinow, podsekre- 
tarz stanu w ministerstwie WR. i OP. 
ks. Bronisław Żongołowiez j prof. Chy- 
liński, d-ca OK 1 gen. Jarnuszkiewiez i 

inni. 

WARSZ: AWA, (PAT). — w pierwszym 
dniu pobytu w Warszawie bułgarski mi 
nister oświaty generał Teodor Radew od 
wiedził premjera i ministra Wacława Jęd 
czejewicza, następnie zaś złożył wieniec 
na grobie Nieznanego Żołnierza. W godzi 
nach południowych nastąpiło podpisanie 
w MSZ. konwencji polsko-bułgarskiej o 
współpracy kulturalnej, poczem minister 
Beck podejmował gościa śniadaniem. W 
godzinach popołudniowych minister Ra- 
dew w t-wie gen. Rayskiego zwiedził lot 
nisko wojskowe, potem zaś w t-wie min. 
Jędrzejewicza zwiedził kolonję akademi 
ceką im. prezydenta Narutowicza. W g0- 
dzinach wieczornych minister Wacław 
Jędrzejewicz wydał obiad na cześć gościa. 
W: przemówieniu minister bułgarski oś- 
wiadczył. że obecna konwencja jest rezuł 
tatem długoletnich związków pracy kul- 
turalnej. Już 500 lat temu istotnym powa 
dem pochodu wojennego Władysława 
Warneńczyka było oswobodzenie Słowian 
południowych. Warna tworzy wielki park 
i mauzoleum. do którego będą przyjeżdża 
li oddawać cześć Bułgarzy i Polacy. Kie 
dy Bułgarja była pod panowaniem turec 
kiem, to na niektórych mapach polskich 
z końca 1 wieku oznaczeni byliśmy jako 
naród samodzielny, oświadczył min. Ra 
dew. Na przemówienie to odpowiedział 
dłuższą mową min. Wacław Jędrzejewiez. 

Kronika telegraficzną 
— ABISYNJA PONOWNIE ZWIRÓCIŁA SIĘ 

DO LIGI NARODÓW domagając się rozpatrze- 

nia jej sporu z Włochami przez Radę Ligi Na- 
rodów w dniu 15 kwietnia. 

W!-kołach międzynarodowych nie sądzą, а- 

by najbiiższa Rada Ligi Narodów mogła grun- 
townie zbadać skargę Abisynji, ponieważ nie 
wyczerpane zostało dotychczas postępowanie 
pojednawcze i arbitrażowe. 

- HABSBURG OSKARŻONY 6 UDZIAŁ W 
OSZUSTWIE. Sędzia śledczy wszczął dochodze” 

nie przeciwko byłemu arcyksięciu Wilhelmowi 
'Habsburgowi przebywającemu stale w Pary- 
żu oskarżonemu o udział w oszukańczych ma- 
chinacjach niejakiej Paulette Couyba jego przy 
jaciółki. 

— HURAGAN, który nawiedził stany Ala- 

380 p. strz. 

   

  

"bana, Missipisi, Florydę i Teksas spowodował 
wielkie spustoszenia. 34 osoby utraciło życie 
podczas burzy. 100 osób jest ramnych.



„KURJER“ z dnia 9-go kwietnia 1935 r. 
  

Antygospodarcza 
polityka karteli . 

   Jedną z zasadniczych cech maszej 
obecnej polityki gospodarczej jest a 
tem do wsi*. Tendencje czynników rzą- 
dowych idą wyraźnie w kierunku odcią- 
żemia wsi i podniesienia jej zdolności nz 
bywezej. Imamy 1ych <lróg i spo 
sobów, i ciągle myślimy i pracujemy nad 
racjonalnym programem ożywienia i go- 
spodarczego zaktywizowania ludności 
wiejskiej. 

Teza ta jest zasadniczo zupelnie słu- 
szna. W kraju gdzie 70 proc. ludno 
trudni się rolnictwem należy w pierw- 
szym rzędzie podnieść poziom gospodar 
czy wsi żeby ona dostarczała konieczną 
dia przemysłu przetwórczego masę kon- 
sumentów. Oparcie przemysłu p. 
czego ma dużej ilości spożywców, stwo- 
czy mocne podstawy dla całego naszego 
życia gospodarczego. 

Należy jednak pamiętać, że żadna po 
moc sztuczna w tej czy innej postaci in- 
terweneyjnej nie osiągnie należytego 
efekiu. Rozpiętość między cenami arty- 
kałów rolniczych a przemysłowych jest 
zbyt wielka, żeby można było tę lukę za- 

pełnić pomocą interwencyjną. Ani akcja 
oddłużeniowa, ani ulgi podatkowe, ani 
pomoe interwencyjna nie zamkną roz- 
wartości nożyce. 

Stosunek wskaźników cen hurtowych 
artykułów sprzedawanych i nabywanych 
przez rolników wahał się w przeciągu 
roku 1934 od. 0,18—0,52, Takiej luki nikt 
mie zdoła sztucznie wypełnić na dłuższy 
okres czasu, chwilowo pomoc ta przynie 
sie pewne odprężenie, ale tylko chwiło- 
wo. 

Rozpiętość cen między artykułami roł 
niczemi przemysłowemi jest u nas prze- 
ważnie wynikiem polityki kartelowej. 
W tych gałęziach przemystu, gdzie karte 
Ji niema ceny artykułów przemysłowych 
zostały przeważnie dostosowane do zdoł 
ności nabywczej ogółu ludności. Akcja 
deflacyjna zrobiła swoje, przemysł nie- 
skartelizowany przystosował się do no- 
wowytworzonych warunków i tam roz- 
wartość możyc jest nieznaczna. Ceny arty 
kułów włókienniczych, skórzanych galan 
teryjnych i t. p. zniżkowały w przeciągu 
kilku lat ostatnich, prawie równomier- 
nie z cenami artykułów rolniczych. 
Wskaźnik cen huriowych tych artyku- 
łów wynosi obecnie przeciętnie 47,2 i sa 
ene obeenie dostępne dla ludności wiej- 
skiej. Ogólny obrót w towarze temi arty- 
kułami został dlatego prawie utrzymany. 

Niedostępne dla ludności wiejskiej 
są artykuły skartelizowane. Ceny tych ar 
tykułów mimo ogólmej deflacji utrzymu- 
ją się ma wysokim poziomie. Wskaźnik 
ogólny cen hurtowych dla surowców, 

   

    

  

  

  

    

  

  

  

Światopogląd 
morski 

Tylko nie to jedno ciężkie i niezręcz- 
ne słowo, nieudany neologizm, chyba 
Jacka Przybylskiego, dziwaka który ich 
stworzył więcej i gorszych jeszcze, choć 
nie iak rozpowszechnionych jak miefor 
tunny „šwiatopogląd“. 

Powiedzmy więc: pogląd na świat, 
widziany.z aspektu morza. Księga o mo- 
rzu, Polsce i Pomorzu w przeszłości i 
obecnie *), ukazująca rozległe horyzon- 
ty przyszłości państwa, które odzyska- 
ło dostęp do Bałtyku i odczuwa potrzebę, 
siłę i wolę rozwinięcia się szlakami bez- 
miarów wodnych. 

Rozpoczyma historjozoficzną rozpra- 
wę o kulturach morskich i ladowych 
Franciszek Bujak Jestto jedno z najgłęb- 
  

  

wiatopogląd Morski, Praca zbiorowa, za- 

wierająca rozprawy F. Bujaka, R. Dyboskiego, 
w. 'Kamienieckiego, C. Klarnera, W. IKonopczyń- 

Nowaka. W. Olszewicza, B. Stelma- 
, K. Stołyhwy, K. Tymienieckiego, J, 

Widajewicza, Ż. Wojciechowskiego, B. Zabor- 
skiego pod redakcją Józefa Borowika. Wydaw- 
mictwo Instytutu Bałtyckiego, Toruń 1934. St. 

XVI -390+2 nlb, 

   

półabrykatów skarielizowanych docha 
dzi obecnie de 8% czyli prawie o dwa ra- 
zy wyższy niż artykułów nieskartelizowa 
nych. 

   

Odpowiednia zniżka cen 
skartetizowanych  n: \ 

się do zwiększenia konsmncji tych wy- 
tworów i spowoduje zwiększenie zatrud 
nienia w danej dziedzinie. Wzrost zatru- 
dnienia pociągnie za sobą zwiekszenie 
konsymcji artykułów rolniczych i popra- 
wę ogólną sytuacji ludności wiejskiej. 

artykułów 
p 

     
    

    

    

Zmiana dotychczasowej polityki szty 
wnych een artykułów skartelizowanych 
i anie jej do ogómych tenden 
cyj naszej polityki gospodarczej spowo 
duje więc niety ) 
artykułów przemysiowych. ale 
przyczyni się de aktyv 
łego życia gospodarczego i opar 
przemysłu jak i rolnictwa o szerosą bazę 
konsumentów. 

Nie negujemy potrzeby organizacji 
przemysłu, zdajemy sobie sprawę z tego, 
że organizacje przemysłowe są czasami 
konieczne dia utrzymania danej gałęzi 
produkcji na odpowiednim poziomie i za 
GEBORRAA, | wośniscwicino. 

   

      

   

    

pewnieniu jej minimalnej denio nos 
Organizacje te muszą jednak mieć od- 
powiednią kontrelę i nie wolno dopuścić 
do tego, by organizacje te stały się źró 
dłem kolosalnych zysków i 

  

  

droga maksymalnie wyśrubo 
cen. 

Obecna praktyka karteli — utrzyma 
nia niezmiernie wysokich cen musi 

  

ulee bezwzglednie rewizji. Nie można ba 
wiem pozwolić ma to, by pewna grupa 
przedsiębiorców bogaciła się nędzą dru- 
gich M tedy, kiedy stąwki za robociznę 

imalne, koszta utrzymania z dnia 
na dzien tanieją, ceny artykułów karte- 

lowych utrzymują się dz zmowie kar 
telowej na poziomie maksymalnie wygó 
rowanym. 

Jednocz 
nictwa, wy: 

  

sa i 

    

   

  

ie z akcją pomocy dla rol- 
ażającą się w różnych usta- 

wach G żeniewych, akcją interwen- 
14 R aku zbożowym, ulgach po- 

daikowych, należy opracować program 

kontroli zrzeszeń przemysłowych i zlik- 
widować politykę sztywnych cen stoso- 
waną przez kartele — wtedy dopiero za- 
istnieje- możliwość poprawy maszej sy- 
tuacji gospodarczej. E. S. 

    

    

    

  

     

   

  

Premjer Goering w Gdąńsku 

L 

iedził Gdańsk premjer Prus 
gen. Goering przechodzi 

  

szych ujęć w światowej literaturze (kil 
kakrotnie już publikowane poprzednio 

pod innym tytułem). „Kultura nadmor- 
ska 10 kultura wymiany i obrotu*. W 

  

tem sformułowaniu zawiera się ekonomi 
czna strona programu morskiego i jego 
znaczenia dła Polski. Jest oczywiście i 

strona psychologiczna. „Główna siła kul 
tur nadmorskich leży nie w masie, lecz 

  

  

w ruchu. Siła woli, przedsiębiorczości, 

potężne wyładowanie energji cechują 
wszystkie społeczeństwa żeglarskie, wy 
ćwiczone w walce z najpotężniejszym ży 
wiołem. Morze daje im szeroki oddech z 
piersi, jasne spojrzenie i nieograniczony 
niczem horyzont dla myśli i czynów za- 
równo ich kupców, jak połityków, jak 
wreszcie i uczonych”. 

Nie zamknięcie się we własnych wa- 
runkach, lecz „uzależnienie się od cale- 
go światać jest najlepszą gwarancją wo- 
bec sąsiadów „bo wolności politycznej i 
gospodarczej nie czyni ujmy zależność 
od wszystkich. tylko załeżność od nie- 
wielu”. 

Warto 1 trzeba możliwie często i wy 
raźnie przeciwstawiać ten program cia- 
snemu kontynentalizmowi. który zwła- 
szcza w dobie kryzysu liczy u nas nie- 
mało zwolenników, zdolnych coprawda 
jednym tchem do głoszenia zasad samo-   

Goering, wygłaszając na wiecu przemówienie. 5, wygłaszając. P 
przed frontem oddziału honorowego.    

wysłarczalności i bombastycznych fra- 
zesów o polskiem morzu i Gdymi: 

„ Wszechstronną sprawność i równo- 
rzędność z innemi narodami dać może 
tyłko najwyższe i najbardziej bezpośred 
nie z niemi współżycie i rwspółzawod- 
pietwo za pośrednietwem handiu mor- 
skiego. 

Naczelne sprawy polityczne sprowa 
dzają się do kompleksu baityckiego i za- 
leżą od jego rozwiązania. Z kapitalnych 
myśli Bujaka nie można nie przytoczyć 
sentencji końcowej. 

„Polska potrafi prowadzić pomyślną 
politykę wschodnią jedynie tylko wtedy, 
jeśli się zdobędzie ma silną i konsekwent- 
aą politykę bałtycką'. 

Dzieje Słowian zachodnich na Bałty- 
ku, opisane przez J. Widajewicza zmie- 
rzają do dowodu, że dobijamie się Pol- 
ski do Bałtyku nie jest nowością history 
czną lecz powrotem do przeszłości, któ- 
rei pierwsze historycznie znane ślady 
sięgają roku 963, walk z słowiańskimi 
Weletami i Niemcem Wichmanem o ujs- 
cie Odry; symboliczne jest, że jedną z 
najstarszych wiadomości o Polsce tym 
właśnie walkom zawdzięczamy, że „hi- 
storja Polski zaczęła się właśnie na po- 
morskiej ziemi, a pierwsze w niej fakty 
— to dobijanie się skonsolidowanego 

  

    

   

    

„wspomina nieśmieriełne czyny 

3 

Miejsce, gdzie się ważą 
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Prasa niemiecka 
o wyborach w Gdańsku 

BERLIN, (Pat.) 
dzienniki poranne poświęcają wyborom gdań- 
skim obszerne komenżarze. Prasa niemieeka pi- 
sze » ołbrzymiem zwycięstwie partji narodowe- 
socjalistycznej. Jednakże nuta žriumiu jest przy- 

   

  

   

  

Uumiena i a napięcia wywałanego 
przez piebis у 

Urzędowy „VOELKISCHER BEOBACHTER*"   

  

vw ny wynik dla part ib wypły- 

       mada sernej AIG; ji socjal-demokraci 

polraiili jeszcze zehrać resztki swoich zwolen- 
nikó' 

    

sianowi podatny gruut dła kaźdej de- 
magogji wskutek bezsensownego siatntu i po- 
stanowień gespodarecych, odcięcia miasta od 

obszaru gospodarczego i zmu- 
& z „najcięższą nędzą gospodar- 

za“. Siaiui wolnego miasia naležy do tych kon- 

   

strukcyj, które nie mają głęhszego sensu poli- 

  

    

, konkluduje dziennik . 

„MONTAG* twierdzi, że partja narodowe- 
listyezna w. a z wyborów ogromnie 

na. Celem wyberów było udowodnie- 
wiafu, że minie nienaturalny trakżał należy 

i ciałem do ojczyzny. „Montag* 
rozprawia się ostro = niemieckiemi partjami 
epozycyjnemi, zarzucając cenirum łączenie się 
z komunistami i socjalistami. Centrum odwa- 
żyłe się naweł w jednym wypadku wejść dla 
paru głosów w sojusz z Polakami 

70-ta recznica urodzin 
Ludendosffa 

uroczystym dniem w Rzeszy 
BERLIN, (Pat.) Kancierz Hitler wydał roz- 

kaz, aky 9-g0 b. m. jako w 70-ią rocznicę ura- 
dzin gen. dendoriia, wszystkie gmachy pań- 
stwowe wywiesiły flagi. Rozkaz, ujęty w tonie 
miezwykie serdecznym, mówi o uczuciach głę- 
hokiej wdzięczności, naród uiemiecki 

swego najwięk- 

    

     

  

  

   

  

    

   szego wódza w wojnie światew 

państwa do Bałtyku”. Cóż, kiedy do poli 
tycznego opanowania wybrzeża nie do- 
łączyło się objęcie go w wyłączne posia- 
danie ani gospodarczo ani psyehieznie. 
W dziejowym stosunku Połaków do mo 
rza zabrakło zdaniem K. Tymienieckie- 
go tego pierwiastka, choć byli ludzie, 
którzy zdawali sobie sprawę ze znacze- 
nia morza i korzyści, kitóre zapewnia. M. 
in. Solikowski, arcybiskup tłwowski, któ- 
ry pisał, że „każdemu panu i narodowoś 
ci więcej na morskiem państwie zależy 
aniżeli na ziemskiem, bo i większe i pręd 
sze pożytki morzem, aniżeli ziemią i 
większe i prędsze szkody i niebezpieczeń 
stwa przychodzą”. I jak bez oka „czło- 
wiek wszystek stawa się niepotrzebnym 
bałwanem', tak Polska „dawszy sobie 

skazić port gdański, to oko, którem pa 
trzy na wszystek świat, nie co innego bę 
dzie, jeno gburstwo, a oractwo cudze, a 
k“ temu niedostatek". 

Ale Solikowski był rzadkim wyjąt- 
kiem. 

Kazimierz Wielki, któremu potom- 
ność niejeden raz gorzko wyrzucała pa* 

sywność wobec Krzyżaków, mieodzyska- 
nie Pomorza i utratę Śląska, nie był tak 
obojętny dla sprawy odzyskania ziem i 
wpływów nad Bałtykiem. Z nowszych 
badań poświęconych czasom tego Świet- 

  

Nieliezne poniedziałkowe | 

. W moływach dziennik pisze, że wolne °
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2 b. m. generał Eryk Ludendorii obehodzi 

70 rocznieę swych urodzia.. W jego esobie ucz- 
224 Nieiney swego najwybitniejszege strategika, 
któremu w równej mierze co Hindenburgowi 
przypisuje się sukcesy oręża niemieckiego w cza 
sie wojny światowej. Zreszią rola sędziwego wo 
jownika jeszcze się nie skończyła. Świadczą © 
tem wiadomości © powołaniu Ludendoriia do 
współpracy w szłabie nowotworzącej się armji 
aiemieckiej. 

  

  

> GDYBY NIE WOJNA. 

Kto wie, czybyśnzy dziś słyszeli o gen. Luden 
doritie, gdyby nie wojna światowa, która poz- 
woliła mu zablysnąć taleutami erganizatora i wo 
dza. Gdyby nie wojna, Ludendorff zapewne cicha 

i bez rozgłosu przeszedłby wszystkie przepiso- 
we szezebłe kariery wojskowej i przeniósiby się 
w stepuła pułkownika, no, może generała w stan 
spoczynku. Dokonałby sebie żyweta, żegnany je 
dynie żalem najbliższej rodziny i dźwiękami mar 
sza żałobnego orkiestry pułku N-tego. Gdyby nie 
wojna... Wojna wyniosła Ludendorffa na szezy- 
zy, jak wyniosła tlindenburga. Losy tych 
siwóch ludzi sprzęgły się w czasie wojny nierozer 
walnie. Dziwnym zbiegiem okoliczności, Hinden 
hurg urodził się w Poznaniu, a Ladendorif w 
Kruszewni pod Poznaniem. Już więc w kolebee 
niejako przeznaczenie łączyło dwóch synów Mar 
sg, — godnych następców wielkiego Molike'go. 

LIEGE. 

Szlity generalskie otrzymał Ludendorti tuž 
przed wybuchem wojny w tymże 1914 
»woku. Jako naczelny Kkwatermistrz drugiej 
armji, operującej na froncie helgijskim zdecyde 
wał osobistem męstwem i taktycznemi poecląg- 
uięciami o zdobyciu potężnej bełgiiskiej warow- 
mi Liege. Był to niejako pierwszy chrzest bojowy 

- generała. Prymieje wojenne, które go miały de- 
syguować ua wyżyny wojskowych godności i wła 
dry. i 

TANNENBERB. 

Rychło potem widzimy Ludendorffa na sta- 
uwwisku szeła szlabu S-ej armii, walezącej pod 

dowództwem Hindenburga w Prusach Wschod- 
mich przeciwko dwom połężnym armjom rosyj- 

skim: Rennenkampia i Samsonowa. Tu, na tere- 
nie wschodnio-pruskim dwaj ziomkowie z Poz- 
mania zetknęjt się i zbliżyli, by się juź nie roz- 
ączać aż do końca wojny. Trudno dziś nawet о- 
kreślić, który z nich walniej przyczynił się do 
rozbicia armji Samsonowa pod Tanenbergiem, a 
tem samem do wstrzymania ofenzywy rosyjskiej. 
Czyja głowa obmyśliła genjalny plan zamknię- 
wia armji rosyjskiej w żełaznym pierścienia 
wojsk niemieckich? Kio się tn więcej zasłużył: 
dowódca 8-2; armji niemieckiej, czy też jego szef 
sztabu? Hundenburg czy Ludendortf? 

Nie brakło też Ludeadorffowi odwagi cy- 

nego władcy, którego wi szcze mało 
znamy i nienależycie oceniamy, okaza- 
ło się, że w ciągu całego panowania snuł 
plany pomorskie i zdzjżał do cćlu niestru 
dzenie. Z planami temi wiąże się sprawa 
sukcesji po królu, który prócz natural. 
nych synów, prawych potomków mę- 
* +*1 mie posiadał. Zobowiązania i ukla- 
dy z Andegawenami nie były wcale ostat 
niem słowem dyplomacji dworu krakow- 
skiego który w ciszy opracowywał zu- 
pełnie odmienne niż węgierskie rozwią 
zanie sprawy sukcesji. Prowadzilo ono 
nad Bałtyk. 

  

Wprzód więc Elżbieta Kazimierzów 
ца wydana została za Bogusława, księ 
cia zachodnio-pomorskiego, a ich syn 
Kaźko przeznaczony był do wielkich 
spraw. Przez jego związek z Joanną Ol- 
gierdówną zarysowało się zbliżenie pol- 
sko-litewskie, a adopcja wnuka przez Ka 
zimierza Wielkiego w r. 1368 wskazuje 
otwarcie na sukcesyjne plany ostatniego 
Piasta. 

Ruchliwe stronnictwo. w którem nie 
matą chyba rolę odgrywał znany kroni- 
karz Janko z Czarnkowa, podkanclerzy 
królewski, przygotowywało nie na żarty 
niespodziankę. Tuż po śmierci Kazimie- 
eza Wielkiego rozegrały się jakieś ta jem- 
nicze wypadki, po których pozostały nie 

wiłnej W czasie operacyj wschodnio-pińskich 
przeciwstawiał się on bardzo energicznie ©opi- 
njom szefa Sztabu Głównego gen. Falkenhayna. 
Praktyka wykazała, że miał słuszność. Fai 
hayn ze swą defenzywą, kunklałorska takży 
nie okazał się na wysokości zadania. Pod Tan 

  

     З 

nenbergiem i n4 Mazurskich įeziorach  Zwy- 
tiężył mózg Ludendorffa i Hindenburga. 

ŁÓDŹ. 

Liege, Tannenberg Mazurskie jeziora —- to 
trzy wielkie, niemal bezpośreduło następujące 
(o sobie etapy hłyskawicznej karjery Ludendorf 
ia, Gdy Hindenburg obejmuje naczelne dowódz- 
two wejsk niemieckich, Ludendorit zostaje pier. 
wszym generalnym kwatermistrzem, rozwijające 
na tem — jakby stworzonem dla siebie — sia- 
nowisku intensywną, pełną sukcesów sirategicz- 
uo-politycznych działalność. 

Talent strałega przejawił Ludendorft jeszcze 
raz pod Łodzią, powstrzymując — podobnie jak 
w Prusach Wschodnich — gwałtowną ofenzywę 
rosyjską i podejmując następnie operacje, które 
miały doprowadzić do wypędzenia Rosjan z te- 
xenu byłej Kongresówki. 

SZCZYT ZNACZENIA. 

W 1917 r. znaczenie i wpływy pierwszego 
generałnego kwatermistrza wojsk niemieckich 
osiągają punk: kulminacyjny, Ludendorff stwa- 
rza i remlizuje plan pomocniczej służby wojsko- 
wej w państwach cenźralnych, podporządkowuje 

pestułatem naczelnego dowództwa wszystkie ze- 
wnętrzne i wewnęćrzne posunięcia rządu nie- 
mieckiego, powoduje upadek kanclerza Beth- 
manna Holiwega wymusza na Rosji haniebny 
«Па niej pokój hrzeski. Staje się jakby nieofi 
cjalnym dyktatorem Rzeszy. 

SPROWOKOWANIE AMERYKI. 

Powodzenie odurza, mąci zdołność przewidy- 
wania, zaśłepia. Łudendorif, przed kiórego wołą 
gięło się wszystko z kajzerem włącznie, rzucił 
hasło bezwzględnej walki podwodnej, hasło hez- 
względnego zalapiania nieprzyjacieiskieh okrę 
tów nietylko wojennych, lecz i handłowych, pa- 
sażerskich, rybackich. Hasło walki а łoutrance, 
bez litości, bez żadnych samarytańskich ezy hu- 
maniłarnych przesądów. 

Wiemy, Że w rezultacie niemieckie łodzie 
podwodne szerzyć zaczęły straszliwe Gpustosze- 
nie nietyiko wśród wrażych ekrętów:  angiel 
skich, franeuskich, włoskich, lecz i wśród okrę- 

  

tów państw neutraluych: Norwegji Hołandji, 
Anieryki, Wiemy też, że Ameryka podjęła rzu- 
cvna sobie rękawicę i wypowiedziała Niemcom 
wojnę, ce przechyliło wkońcu szałę zwycięstwa 
ua stronę aljantów. 

Peniew sie zrozumiał Ludenderit, jakim 
hłędem nie do darowania było sprowokowanie 

potężnej 120-miljonowej republiki zaoceanicz- 
nej. 

  

UPADEK LUDENDORFEFA. 

Błąd podwójnej walki a VToufrance zemścił się 
srodze na państwach centralnych. Nadszedł rok 
1918. Minęła wiesna i lato, pełne rozpaczliwych 
zmagań na froncie zachodnim, We wrześniu Lu- 
dendorit zrozumiał, że Niemcy wojny nie wy- 
grają. Zaproponował więc aljantom zawieszenie 
broni i ewentualny pokój na warunkach hono 
rowych dła Niemiec. Aljanci odpowiedzieli 
żądaniem poddania się bez zastrzeżeń. Luden: 
dorif wydaje więc 24 października odezwę do 
wejska, zachęcająe do wałki na śmierć i życie 
Odezwa tx, wydana niemal bezpośrednio po po: 
kojowej propozycji posłużyła rządowi niemiec- 
kiemu va narzędzie przeciwko Ludendortfowi. 
Wilhelm pod presją swych ministrów udziela ma 
—w dwa dni po ukszaniu cię odezwy! — dy 

misji. W parę tygodni potem podpisano zawie 
szenie broni. 

    

PO WOJNIE. 

Po wojnie siary strategik usuwa się w za- 
cisze domowe. Pisze pamiętniki i dzieła z za 

i. Nienawidzi Żydów, maso- 
nów komunistów. Bierze udział w puczu Kappa. 

Występuje w roli kandydata na prezydenta Rze- 
szy (bez powodzenia) Agiłuje przeciwko chry 
stjanizmowi i nawołuje — wraz z żoną Matyldą 
—de klubu „germanisch vółkisch* (germańsko- 
narodowego). Może to ma być kult SESI ger- 
mańskich hogów? 

  

   

SYNTEZA. 

Syntetyzująe czyny i poglądy 70-łeiniego ju- 
bileta, stwierdzić wypada, iż jako strateg jest 
on zwołennikiem Sehliefienowskich Yeoryj wałki 
dwufrontowej, kiedy się spocząłku bije na gło- 
wę jednego przeciwnika (itosja), u potem zwraca 
się enłą siłą przeciwko drugiemu (Francja). 
3ako polityk zaś reprezentował Ludendorff w 
czasie wojny poglad ekspansji terytorjałnej Nie- 
miee na wschodzie i zachodzie. Być może, iż 
późniejsze doświadczenia wpłynęły na modyfi- 
kaeję tego stanowisku. NEW. 

    

Amerykafńiska noskromicieika Mabel Stark i tygrys „Kitty“ 
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jakie ślady: szybkie bardzo przybycie 
Węgrów na pierwszą wiadomość o cho- 
robie królewskiej, niełaska w którą po- 
padł Janko z Czarnkowa i kres jego po- 
litycznej karjery, wielka ruchliwość 
stronnictwa sprzyjającego sukcesji wę- 
gierskiej. 

„Znajdujemy się tu w obliczu fak- 
tów, które mogły mieć dla Polski znacze 
nie przełomowe — pisze Z. Wojeiechow 
ski, wznawiając hipotezy prof. Halec- 
kiego. Niegotowe plany nie przyoblekły 
się w rzeczywistość. Zwyciężył nie pro- 
gram pomorsko-bałtycki, obserwujący w 
pierwszym rzędzie tradycyjną piastow- 
ską politykę obrony linji zachodniej 
przed naporem Niemców, ilecz magnater 
ja małopołska, której plany szły w kie. 
runku ruskiego wschodu. 

„I jeżeli w drugiej połowie XIV w. 
musimy mówić o ostatecznem opuszeże- 
niu linji Odry przez Polskę, to z tej przy 
czyny, że kierunek K polskiej wy 
padł z rąk piastowskich. . 

Coprawda zagadnienie odzyskania 
ziem nieprawnie, zagarniętych (inius te 
ablatas) miało się pojawić i w tej nowej 
koncepcji jagiellońskiej na właściwem 
Mie jSCU. 

W. Konopczyński pisze obszernie o 
kwestji bałtyckiej jako zagadnieniu mię 

  

  

dzynarodowem w .czasach nowożytnych, 
jeszcze o Polsce nad Batłykiem W. Ka- 
mieniecki, gospodarczą stronę uświetła- 
ją Uz. Klanner i W. Olszewicz, geoła4::2- 
ną przeszłość Bałtyku Z. Nowak, morfo- 
logję Kaszub B. Zaborski, „kwestje 
kaszubską”, język i kulturę ludov 4 Ka- 
szabów B. Stelmachowska. Os Бпо, wca 
le obco w ogólnym zespole, wyróżnia się 
interesująca rozprawika R. Dybowskiego 
p. t. Żywioł morski w twórczości Józefa 
Conrada i niezwykle ciekawa praca K. 
Stołyhwy o t. zw. rasie nordyckiej w nau 
ce i polityce. 

Od czasu, gdy na terenie antropoiozgji 
broił Gobineau i Chamberlain, wyrosły 
w dominjum tej prze-ciekawej ale i 3rzą 
skiej mauki wielkości, - które przyniosły 
jej nietyle pożytek ile rozgłos. H. F. K. 
Giinther, świetny popularyzator wydał ją 
wprost na grube usługi nacjonalistyczt:e 
go obozu w Niemczech. „Obrona czystoś 
ci rasowej sprowadza się w tym przyped 
ku do najprostszych form antygalicyz- 
mu, antysławizmu dub antysemityzmu, 
chociażby miejeden osobnik z pośród 
Francuzów, Słowian czy Żydów mol 
się wykazać cechami stuprocentowej nor 
dyjskošei“. 

Koncepcja Giinthkera et consortium 
służąca grubym celem doraźnego utyli- 
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Z MUZYKI 
Recital skrzypcowy Vasy 

Prihody 

Nazwisko Vasy Prihody znane jest w 
świecie muzycznym od wiełu lat. W Wil- 
nie wystąpił on po raz pierwszy, poprze 
dzony famą swego niezwykłego wirtuo- 
zostwa. Z występu piątkowego okaza- 
ło się, że istotnie, wirtuozowska strona 
tałentu Prihody doszła do fenomenał- 
nych szczytów doskonałości: niema — 

zdaje się — szczegółu techniki skrzyp- 
cowej, którejby ten artysta nie miał o- 
panowanej w stopniu najwyższym. 
Zwykłą jednakże cechą takich „techni- 
ków bywa przewaga akrobatyki nad po 
głębieniem wykonywanych utworów. za 
równo w sposobie interpretacji, jak i w 
doborze najwdzięczniejszych do popisu 
numerów programu. U Prihody —- trze- 
ba przyznać — istnieje harmonja tych 
niezbędnych czymników artysłycznegu 
wirtuozostwa. Potrafi on olśnić niezwy- 
kle brawurowemi fajerwerkami najtrud- 
niejszych sztuczek skrzypcowych w war 
jacjach Paganiniego (we własnym usła- 
dzie), jednocześnie wzrusza jąc słuchacza 
pieściwością tonu w momentach lirycz- 
nych, i szerokością frazy oraz głębokoś- 
cią dźwięku w utworach klasycznych. 
Możnaby tu — w zastosowaniu do tych 
ostatnich postawić zarzut braku surowej 
stylowości w interpretacji dzieł starych 
mistrzów, ale zarzut ten blednie wobec 

świadomej chęci artysty uwspółcześnie- 
nia charakteru tych szacownych dzieł 
Tak były wykonane: Chacoane Vitali'e- 

sonatą Tartini'ego, część sonaty Ba- 
cha: w mocno zarysowanych konturach, 
kontrastującej dynamice i z ogniem za- 

palu. 
W drugiej częšci koncertu program 

uwzględnił w regu układów koncer- 
tanta bardziej swobodne licencje stylo- 
we i dał mu szerokie pole do uwzględnie 

nia całego mistrzostwą skrzypcowego. A 

czyni to Prihoda z tak przekonywującym 
łałentem, że zostawia słuchacza pod bar 

dzo silnem wrażeniem. Akompanj. p. Ot- 

to Graeff towarzyszył pełnej urozmaice- 
nią i ożywienia grze solisty z wielką czuj 

nością i muzykalnością. A. W. 
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Magistrat o dwóch 
urzędnikach 

Mołodeczański 'Magistrat jest chyba jedy- 

uym w Polsce magistratem, który zatrudnia 

tylko... 2 urzędników miano że ramy działalności 

tego magistratu są równie szerokie jak w każ- 

Burmistrz miasta p. Ta- 

jednocześnie funkcje: 

sekretarza i rach- 

dem innem mieście. 

densz Rylski sprawuje 

bunmistrza, w burmistrza, 

mistrza, a niejednokrotnie zastępuje 

  

również 

nieobecnego urzędnika, 

Gdyby tak było w innych miastach, spew- 

nością kwoty zadłużenia byłyby mniejsze, a szko 

ły, szpitale i inne instytucje użyteczności pub- 

licznej byłyby o wiele lepiej zaopatrzone, niż 

ło ma miejsce obecnie. wa. 

taryzmu jest niczem więcej jak pseudo- 
naukową obsłonką dła ekspansji рой- 
tycznej. „Byłaby ona niemiecką rezerwą 
sił moralnych i materjalnych, kierowa- 
nych przeciwiko Czechom, Polakom i Lit 
winom**, a wrogi stosunek do Żydów „ele 
mentem konkurencyjnym w sprawie ek- 
Spams ji rasy nordycznej*. 

Nic tedy dziwnego, że twórca tych 
poglądów został mianowany profesorem 
uniwersytetu w Jenie. Wbrew stanowi- 
sku senatu tego uniwersytetu, gdyż praw 
dziwa nauka niemiecka ma swoje stałe 
i trwałe tradycje. 

„Światopogląd Morski** zredagowany 
przez J. Borowika jest chłubnem świa- 
dectwem żywotności Instytutu Bałtyc- 
kiego w Toruniu, o którym niedawno pi- 
saliśmy, omawiając inne jego wydaw- 
nictwa. Navigare necesse est — oto praw 
da, która przenika coraz szerzej i głębiej 
do świadomości społeczeństwa. Wtopie- 
nie tej prawdy w przeszłość i ukazanie 
dróg, któremi pójdzie w przyszłości, jest 
zadaniem bardzo wielkiej wagi i miez- 
miernej doniosłości: zależy od niego nie 
tylko poglad na świat spraw morskich 
ale na świat przyszłych rzeczy polskich. 

1.sam świat tych rzeczy w niemałym 
stopniu zawisły jest od tego, jak zada- 
uie to będzie pełnione. A. H.



  

Polski świat artystyczny poniósł dot- 
kliwą stratę przez śmie p. Emila Mły 

narskiego, znakomitego muzyka. 

  

Urodzony w 1870 r. w Kibartach (z 
suwalskiej), po ukończeniu Konserwator 
jum Petersburskiego (klasa skrzypiec 
prof. Auera), objął Emil Młynarski sta- 
nowisko profesora w Konserwatorjum w 
Odesie w r. 1894, które piastował do 
r. 1897. Należy nadmienić, iż w zaraniu 
swej pracy artystycznej, ś. p. Emil Mły- 
narski występował również w charakte 
rze koncertującego skrzypka, dając się 
poznać, jako solista, w szeregu koncer 
tów, m. in. z towarzyszeniem znanego 

Wilnu prof. Michała Józefowicza, gorą 
so protegującego talent młodego wirtuo- 
za. 

Od r. 1899—1905 był Młynarski dy: 
rektorem Opery Warszawskiej oraz or- 
ganizował koncerty symfoniczne z orkie 
strę operową. Był to — z powodu polity 
ki zaborczej rządu rosyjskiego — pierw- 
szy od wielu lat dyrektor Opery — Po 
lak, która to okoliczność wydatnie odbi 

ła się na wprowadzeniu do repertuaru 
oper polskich w większym niż dotąd za- 
kresie. Rok 1901 zaznaczył się w rozwo 
ju muzyki polskiej faktem ogromnie do 
niosłego znaczenia — otwarciem Filhar 
monji Warszawskiej, której współzałoży 
cielem i organizatorem był Emil Młyna: 
ski, pozostając równocześnie na stanowi 
sku kapelmistrza koncertów tej czołowej 
placówki muzycznej polskiej do r. 1905. 
Nieocenioną była tu działalność zgasłe- 
go muzyka, umiejącego postawić tę in- 
stytucję na prawdziwie europejskim po- 
ziomie. Mianowany w r. 1904 dyrekto 
rem Konserwatorjum Warszawskiego 
włożył i tu Młynarski cały zasób swego 
talentu i energji w kierunku organiza- 
cyjnym. 

Od r. 1907 rozpoczyna się w życiu 
Młynarskiego okres występów w charak 

Wzdłuż i wszerz Polski 
— WILEŃSKIM RESTAURATOROM 

DO NAŚLADOWANIA. Związek Restau 
ratorów m. Grudziądzą uchwalił na ostat 
niem zebraniu ufundować własnym sum 
ptem jeden szybowiec, który zostanie po 
darowany kołu szybowcowemu w Gru- 
dziądzu. ) 

Za przykładem Zw. 
pójdą inne zrzeszenia. 

— NIEDOSZŁA EGZEKUCJA SKAZAŃCA. 
Na dzień 5 b, m. na godzinę 5 rano wyznaczono 
w Rzeszowie egzekucję Gabrjela Czechury, ska- 
zanego na karę śmierci przez sąd przysięgłych 
w Rzeszowie za zabójstwo naczelnika sądu grodz 
kiego w Tarnobrzegu, Stanisława Krzosa. P. Pre 
zydent Rzplitej z prawa łaski nie skorzystał i 
wyrok miał być wykonany. Przed godz, 5 wszedł 
do sali skazańca ksiądz, który wyspowiadał Cze 
churę, a następnie każ. W tym momencie Cze- 
chura dostał nagłego wstrząsu nerwowego, połą 
tzonego z niedomaganiem sercowem. Wobec te 
go prokurator polecił zbadać Czechurę przez 2 
lekarzy, którzy stwierdzili, że skazaniee jest ob- 
tożnie chory. 

Po porozumieniu się z szefem prokuratury 
egzekucja została odroczona w myśl art. 566 K. 
P. K. na ezas nieograniczony. 

— 45 ZŁ. I 2 DNI ARESZTU ZA POSIADA- 
Ni NIEOSTEMPLOWANEJ ZAPALNICZKI. — 
Sąd Grodzki we Lwowie ostatnio rozpatrywał 
15 spraw przeciwko posiądaczom nieost: 
wanych zapalniczek. Wszyscy skazani zostali na 
grzywny po 46 złotych i na 2 dni aresztu. 

  

  

  

Restauratorów 

„KURJER* z dnia 9-go kwietnia 1935 r. 

5. p. Emil Młynarski 
(Wspomnienie pośmiertne) 
terze kapelmistrza koncertów symfonicz 
rych na wiełu pierwszorzędnych estra 
dach miast europejskich: Londyn, Glas: 
gow, Paryż, Berlin słyszą pod jego ba- 
tutą dzieła symfoników polskich. W tym 
okresie zostaje dyrekeorem „Chora! and 
Orchestral Union“ w Glasgow. Po powro 
cie do kraju, od r. 1919 — 1929 obejmn- 
je ponownie dyrekcję Opery Warszaw- 
skiej, stawiając ją ma wybitnym pozio 
mie. Po dwuletnim pobycie w Szkocji, 
obejmuje w Filadelfji klasę dyrygowania 
w tamtejszym (Instytucie Muzycznym, 
raz poraz dyrygując koncertami symfoni 
cznemi. Kilkuletnia choroba po powro 
cie do kraju przecięła życie tego nieusta 
jacego w pracy artysty. Obok działalnoś 
ci kapelmistrzowskiej, zajmował się Mły 
narski kompozycją, pozostawiając sze- 
reg poważnych dzieł z dziedziny muzy- 
ki skrzypcowej, symfonicznej i wokalnej 

REES 

(Koncert skrzypcowy d-moll, symfonja 
F-dur, opera „Noc letnia* i pieśni). 

Kreśląc tę zwięzłą sylwetkę zgasłego 
muzyka, szczególnie trzeba podkreślić 
działalność ś. p. Emila Młynarskiego w 
charakterze kapelmistrza. Wybitmy ta- 
lent zmarłego artysty w tym (kierunku. 
wsparty przez gruntowną wiedzę specja. 
ną i ożywiony gorącem zamiłowan'em 
do tej specjalności, postawił Go w rzę 
dzie pierwszorzędnych sił dyrygenckich 
w opinji całego świata muzycznego. Łat- 
wo więc ocenić doniosłość szituki artysty 
polskiego tej miary i o tak szerokim za- 
sięgu działalności. Sztuka polska traci w 
ś. p. Emilu Młynarskim swego wpływo- 
wego ambasadora. Te zasługi oraz pow 
szechnie cenione zalety osobiste zmarłe- 
go artysty sprawiają, że śmierć Jego bu- 
dzi żal szczery i serdeczny wśród całego 
świata muzycznego. A. W. 

ZUPEŁNIE BEZ DOTYKU RĄK 
sporządzane są NAJZDROWSZE 
Gilzy Prima AIDA. — 150 szt. 35 9r. 
  

Zagadkowe podziemia 
przy ul. Niemieckiej 3 

W ubiegłym tygodniu na podwórzu 
domu przy ulicy Niemieckiej 3 zapadł się 
na niewielkiej przestrzeni bruk. Po upły- 
wie kiłku dni cała masa ziemi i kamie- 
nia runęła gdzieś wdół, odsłaniając wejś 
cie do podziemi. 

W obecnej chwili jama ma średnicę 
przeszło metr, a głębokość około czte- 
rech metrów. Na dnie jej widoczne jest 
ceglane sklepienie. 

Wśród okolicznych mieszkańców gru 
chnęła wieść, że jama prowadzi do pra- 
  

starych podziemi, pochodzących ponoć 
ze średniowiecza. Atrakcyjny wypadek 
ściąga wiele widzów. 

W dniach najbliższych odsłonięta 
część sklepienia zbadana będzie przez 
urząd konserwatorski. Wtedy dopiero 
będziemy mogli podać z jakiego wieku 
pochodzi odsłonięty loch. 

Narazie można przypuszczać, że są 
to stare podziemia budynków pofrancisz 
kańskich, które stały na miejscu obeene- 
go odkrycia w wieku XV i XVI. (w.) 
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OTWÓRZMY 

Złolą koiągę 
LISTÓW DZIĘKCZYNNYCH 

     

    

     
   a przekonamy się 

co piszą wdzięczni 
klienci,którzy otrzy- 
mali doskonały od- 
biornik Philips 
Junior na dogod- 
nych warunkach 
systemu ratalnego 
Philipsa. 

PHILIPS 
JUNIOR 
RATY TYLKO PO 20 ZŁ. MIESIĘCZNIE 

  

  

Do 

Polskich Zakładów Philips S. A. 
Warszawa, Karolkowa 36/44. 

Proszę o bezpłatne przysłanie prospektu 

© odbiorniku Philips Junior 

Nazwisko dimię uo a ai a 

  

  

Związek Młodej Wsi 
Piękny dorobek Zw. Młodzieży Wiejskiej i plany na przyszłość 

Wczoraj podaliśmy przebieg zjazdu 
unifikacyjnego Zw. Młodej Wsi Ziemi 
Wileńskiej. 

Ruch młodowiejski datuje się nie od 
dzisiaj. Młodzież wiejska, szukając dróg 
do podniesienia kuliuralnego i materjał 
nego wsi, zaczęła samorzutnie zrzeszać 
się w koła, skupiały się w tych kołach 
jednostki wartościowe, które zdawały so 
bie sprawę, że (trzeba jednak coś robić, 
działać, żeby było lepiej. Że ruch młodej 

Otwarcie wystawy 
= 

   
wsi był nakazem chwili, że czekano nań 
tylko — świadczy rozrost kół, nielicz- 
nych z początku, a w następnych latach 
gęstą siecią obejmujących każdy zakątek 
kraju. W latach narodzenia się ruchu 
Koła Młodzieży Wiejskiej wyrosły, jak 
grzyby po deszczu. W 1921 .r. było ich 
już 123. W ciągu następnych dwóch lat 
wielu entuzjastów, niepredysponowa- 
nych do wytrwałej i systematycznej pra- 
cy, odpadło — zostały tylko jednostki, 

polskiej sztuki gotyckiej 

W ub. piątek w Instytucie Propagandy Sztuki Pan Prezydent Rzplitej dokonał otwarcia wy- 
stawy polskiej sztuki gotyckiej. Na zdjęciu Pan Prezydent Rzplitej podezas zwiedzania wystawy. 

PPPOE P ES 

niezmordowani pracownicy o lepszą 
przyszłość i w 1922 r. kół doliczono się 
zaledwie 59, w 1923 — 45. 

Od 1924 r. ilość kół zaczęła znów ro- 
snąć i wzrost trwa do dzisiaj, przybiera- 
jąc rozmiary imponujące: Tak, w 1924 
r. zarejestrowano 49 kół, w 1925 — 51, 
w 1926 — 57, w 1927 — 65, w 1928 — 80, 
w 1929 — 101, w 1930 — 153, w 1931 — 
186, w 1932 — 225, w 1933 — 249, a w 
roku ub. — 302. Narodowość, wyznanie, 
stan majątkowy są dla ideologji koła obo 
jętne; potrzebni są tam tylko i wyłącznie 
ludzie pracy, tto też znajdziemy w kołach 
i Polaków, i Białorusinów, i Litwinów, 
Rosjan, Żydów, Karaimów, Tatarów. 

Jakież cele zakreśla sobie Związek 
Młodzieży Wiejskiej, a obecnie, po uni- 
fikacji Związek Młodej Wsi? 

Mówi o tem wyraźnie par. 5 statutu 

Związku: , 
ZWIĄZEK: 
a) buduje, organizuje i prowadzi domy lu- 

dowe świetlice, sale teatralne i gimnastyczne, 
boiska sportowe, przedsięwzięcia kinematogra- 
ficzne, radjowe i t. p. tworzy Kasy Bratniej 
Pomocy; : 

b) pielęgnuje i wzbogaca kulżurę ludową (li 
teratura ludowa, przemysł ludowy, zdobnictwo, 

toasty, muzea, chóry, orkiestry i t. p.); 
©) prowadzi przysposobienia rolnicze (po- 

radnietwo w zakresie zdobywania wiedzy rol- 
niezej, konkursy, wydawnietwa, wycieczki rol 
nicze, kursy i praktyki rolne i £. p.); 

d) organizuje i prowadzi pracę wychowania 
fizycznego i przysposobienia wojskowego (gry, 
zawody sportowe i uzyskiwania odznak sprawno 
ści sportowej, gimnastyka, zakładanie boisk, sze 
rzenie higjeny życia codziennego, zakładanie 
obozów organizowanie wycieczek i t. p.); 

e) wychowuje gospodarczo i działa w tej 
dziedzinie ze szczególnem uwzględnieniem form 
spółdzielczych (obozy pracy, spółdzielnie pracy 

it p); 
f) wydaje organ regjonalny oraz wydawnieł 

wa i książki za zgodą Zarządu Głównego; 

W. M. 

(D. c. art. na str. 6-ej). 
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Związek Młodej Wsi 
g) współdziała z instytucjami i organizacja 

mi pokrewnemi, działającemi na wsi (organiza 
cje rolnicze, oświatowe, spółdzielcze, samorzą- 

dowe t t. p.); 

h) występuje do władz wojewódzkich, państ 
wowych, samorządowych, instytucyj społecznych 
w sprawach zrzeszonej w Związku młodzieży 
wiejskiej oraz organizuje Zjazdy; 

i) opracowuje metody pracy, wskazania i po 
moce naukowe, przestrzega czystości form orga 
nizacyjnych i zachowuje kierunek pracy. 

Ogrom pracy, szeroki program któ- 
rego żadna, dziedzina nie idzie jednak w 
zaniedbanie. 

Zilustrują to najlepiej dane zaczerp- 
nięte ze sprawozdania o działalności 
Związku w roku ub. 

W roku 1934 Związek liczył 302 ko- 
ła, a w mich 3676 ezłonków (2327 męż- 
czyzn i 1849 kobiet), a w poszczególnych 
powiatach: brasławskim — 48 kół, dziś- 
nieńskim — 42, mołodeczańskim — 9, 
oszmiańskim — 42, postawskim — 38, 
święciańskim — 70, wilejskim — 22 i 
wil. trockim — 31. 

Wzrastające jednak z roku na rok 
trudności finansowe w kołach uniemożli- 
wiały pogłębienie pracy równomiernie 
we wszystkich dziedzinach, tak iż jedy- 
nie dział przysposobienia rolniczego wy 
kazał większą rozbudowę. 

W akcji przysposobienia rolniczego 
zorganizowano 133 kursy, na które zgło 

siło się 1456 osób w 268 zespołach. W pra 
cy wytrwało do zbiorów 77 proc., do wy 
staw 57 proc. zgłoszonych, co stanowi od 
setek dość wysoki, który z roku na rok 
rośnie. Naogół pod względem wytrwania 
Związek stoi ma pierwszem miejscu 
wśród innych orgamizacyj, prowadzą: 
cych pracę przysposobienia rolniczego 

na terenie woj. wileńskiego. 

Związek posiada 106 bibljoteczek 2 
8762 tomami, prenumeruje 131 egz. róż- 
nych pism, zorganizował kursy Staszica 

(33) i wykłady agronomów (327). poga 
danki, odczyty (1326), kursy przysposo- 
bienia rolniczego (109) i in. 

W dziale  kulturalno-oświatowym 
specjalnie zorganizowanej akcji w roku 
ub. nie prowadzono. Jedynie przy do- 
jazdach techników przysposobienia rol- 
niczego wygłaszano okolicznościowe po- 
gadanki, względnie organizowano krót- 
kie kursy. Pozatem zorganizowany był 
staraniem Rady wojewódzkiej Zw. Osad 
ników trzymies. kurs społeczno-oświa- 
towy który ukończyło 33 słuchaczy. Naj 
silniej przejawiała się działalność kół w 
zdobywaniu środków na zakup książek, 
kompletowanie bibljotek i prenumeratę 
pism. Mimo szczególmie ciężkich warun 
ków materjalnych i braku dochodów spo 
ra ilość członków należy do sekcyj tea- 
tralnych, przedstawienia jednak były u- 
rządzone rzadziej, niż w latach ubie- 
głych. Tam, gdzie Koła mogły korzystać 
ze świetlicy, urządzono kursy dokształ- 
cające, prowadzono chóry i organizowa- 
no wieczornice i obchody narodowe. Z 
wydatną pomocą przychodziło tu nau- 
czycielstwo (122 osób), które chętnie 
współpracuje z kołami. Obecnie w 
Związku czynnych jest 141 sekcyj 
teatralnych (490 przedstawień), 66 chó- 
rów, 30 orkiestr. Koła mają radjoodbioc- 
niki i 77 własnych świetlic. Dorobes : 
ponujący który stale się zwiększa. 

Wreszcie, Koła w ub. roku miałv 
10281,92 zł. obrotu, saldo na rok nast:;p- 
ny — 2287,37 zł. 

Tak się przedstawiają pobieżne dzia 
łalność i postępy Związku. Praea na nie- 
których odcinkach idzie opornie, tak ze 
względu na trudności materjalne, jak i z 
powodu niedostatecznego zrozumienia 

   

Książka — to pierwsza potrzeba 

człowieka kultu alnego 

NOWA 
WYPOŻYCZALNIA KS ĄŻE: 

Wilno, Jagiellońska 16 - 9 

Dlatnie Nowości Biblioteka dla dziec 
Kaucja 3 zł. Abonament 2 zł. 
  

i iii O IPRSE ANA 1, 

(Dokończenie art. ze str. 5-ej). 

idci Związku wśród elementów konser- 
watywnych, np. u starszego pokolenia 
(które jednalk powoli zmienia sie na ko- 
rzyść Związku), albo, u duchowieństwa. 
popierającego „Stowarzyszenie Mł. Pol- 
skiej“, a niechętnem okiem patrzącego 
na usamodzielnianie się i rozwój mło- 
dej wsi. 

W przyszłym roku, według planu, za 
kreślonego na zjeździe przez p. Dracza, 
Zws:ązek będzie miał szczególnie dużo do 
odrobienia. Planowość pracy przedew- 
szystkiem. Cel, do którego Związek ma 
dążyć, jest jasno określony w statuci 
Należy go dokładne przemyśleć, uś 
domić całokształt pracy, nie angażując 
się zbytnio 'w jednej dziedzinie z krzyw- 
da dla innych. Trzeba więc uporządko- 
wać organizację, skupiać intensywniej- 
szych działaczy, doprowadzić do ładu 

oddziały powiatowe. Przysposobienie 
rolnicze jest nadmiernie rozbudowane, 

brak jednak i tu głębszych gruntownych 
wiadomości o całokształcie rolnictwa i 

jego możliwościach. A więc uczyć się i 

jeszcze raz uczyć. Rok przyszły powi- 

nien być rokiem nauki pod hasłem: 

„Wszyscy do książek! 
A jednocześnie trzeba uintensywnić 

ruch spółdzielczy, poznać go, wciągnąć 
do pracy najknajwięcej osób i iść na- 
przód — i rok po roku doskonalić się. 

Plan pracy wywołał żywą aprobatę 
zgromadzenia. Patrząc ma zapalone twa 
rze, czuło się, że młodzież plan ten bie- 
rze gorąco do serca i —— wykona go. 

       

  

Rzadką jednomyślnością, bez jedne- 
go głosu sprzeciwu, zapadały wszystkie 
uchwały. Jednomyślnie też wybrano i 
władze związku w następującym skła- 
dzie: 
Członkowie Zarządu: Krzysztofek Fma 

nuel, Paniak Jan, Bar Ludwik, Świackie 
wicz Antoni, Dracz Jan, Kacieszczenkow 

Jerzy, Kuryłło Mieczysław, iMatarewicz 
Antoni, Dziewięcki Józef, Marcinkiewicz 
Józef, Stolmaceg Antoni, Kordowicz Wik 
tor, Kamiński Władysław. Woszczak 
Józef. 

Zastępcy członków Zarządu: Mackie- 
wicz Jan, Ginko Piotr, Bohenkówna Fe 

licja. 
Komisja Rewizyjna: Ditz, Żywiecki 

Edward, Szaniawski Stanisław, Sajdak 
Franciszek, Zankiewiez Aleksy. 

Sąd Koleżeński: Krzysztofek Emanuel 
Bar Ludwik, Paniak Jan, Machowiecki 
Zygmunt, Kamińska Sabina, Śledziński 
Jan. | 

Obrady dobiegły końca. Pod wyso- 
kiem sklepieniem zabrzmiały słowa wy- 

mowne Związku Młodej Wsi: 

Trzeba z żywymi naprzód iść. 
Po życie sięgać nowe... 

W. M. 

W sprawozdaniu ze Zjazdu Młodzieży Wsi, 
zamieszczonem wczoraj, zostały opuszczone dwa 
nazwiska osób, które razem z innymi byli gość 
mi honorowymi Zjazdu, a mianowicie: przedsta 
wiciel Kuratorjum Szkolnego nacz. Czystowski 
i reprezentant Związku Młodzieży ziemi Nowo- 
gródzkiej, poseł Malski. 

  

Życie kształci dzieci 
Rzeźnia w roli „wychowaw- 

czyni" 
Nie wiem © kto z pańsiwa widział taki 

obrazek z życi balkonie, wychodzącym na 
ogród, stoi gromada dzieci. Jeden z chłopców 
trzyma «w rękach małego kociaka. W pewnym 
momencie przy ogólnem zainteresowaniu ma- 
łych widzów podrzuca go do góry tak, aby ko- 
ciak opadł następnie grzbietem w dół 

Kilka rozpalonych par oczu dziecięcych śle- 
dzi uważnie rozpaczliwe podrygi kociaka w po- 
wietrzu, 

— Stanie na nogi, czy nie stanie? — oto 
pytanie. 

Kilka chwil napięcia i kociak wrzyna się 
łapami w miękką ziemię ogrodową. 

— Na łapy, na łapy — a to sprytna, bestja!— 
wołają chłopcy. 

— Tyś go źle rzucił — oświadczą jedna z 
„pociech*. Kotek wędruje na balkon. Doświad- 
czenie powtarza się. 

Dzieci bawią się. 
Jest to zresztą zabawa dość niewinna. Jeden 

kotek. Czy świat zawali się, gdy jeden kolek 
zdechnie? 

Oto naprzykład widowisko bardziej krwawe. 
Rzeźnia miejska ma od strony ulicy duży płot, 
przy którym zarzynają i podsmałają na wolnym 
ogniu tuczone wieprzaki. Proceder bicia tych 
zwierząt składa się z dwóch faz: uderzenia 
młotem po głowie i zoperowania gardła nożem. 
Widowisko niezbyt przyjemne, 

Płot rzeźni ma liczne dziury. W! momencie 
bicia zwierząt tkwią przy tych dziurach groma 
dy dzieciaków. Z wprawą rozróżniają dobry 
cios młota i zgrabny ruch noża. Dzieci te cho- 
dzą do szkoły powszechnej. Niewątpliwie uczą 
je tam rzeczy szlachetnych. Nie zabijania zwie- 
rząt. Brak ten uzupełnia rzeźnia miejska... bez 
interesownie, 

Pisaliśmy już o tem, lecz nikt na to nie 
zwrócił uwagi. Dlaczego? Istnieje przecież tyle 
organizacyj społecznych, mających za naczelne 
i wyłączne zadanie — opiekę nad dziećmi. (w) 

  

   

   
   

  

    

  

  

Pamiętaj o funduszu 
Obrony Morskiei! 

  

Charakter najbliższych Targów Futrzarskich 
W związku z organizowanemi Między 

narodowemi Targami Futrzarskiemi 
trzymujemy z miarodajnego źródła garść 
następujących informacyj: 

Instytucja Targów Futrzarskich jest 
instytucją nową, bo dopiero po raz pierw- 
szy w Polsce miały miejsce w roku ze- 
szłym pod nazwą „I-sze Ogólnopolskie 
Targi Futrzarskie w Wilnie', a obecnie 
w roku bieżącym po raz drugi już o zwię- 
kszonym zasięgu, pod nazwą „Międzyna 
rodowe Targi Futrzarskie* z siedzibą rów 
nież w Wilnie. 

   

Do obrania Wilna za centrum tak po- 
ważnego handlu, jakim jest handel futra 
mi skłoniło Komitet Targów Północnych 
szereg okoliczności, z których za najważ- 
niejsze można uznać przedewszystkiem 
dawne tradycje Wilna, słynącego z han- 
dlu futrami, sięgające czasów przedroz- 
biorowych, dalej wieloletnie pośrednic- 
two Wilna w handlu futrami między Ro- 
sją a Europą zachodnią, w końcu pewne 
wyjątkowo sprzyjające okoliczności na- 

tury konjunkturalnej chwili bieżącej, któ 
re złożyły się na to, że organizacja targów 
futrzarskich w Polsce z siedzibą w Wil- 
nie stała się aktualną i gospodarczo w 
zupełności uzusadnioną. 

Jakież znaczenie mają w tej dziedzi- 
nie handlu targi futrzarskie dla Pols 
Dzięki targom futrzarskim umożliwia się 
zmobilizowanie i ujęcie w pewne ramy 
importu surowych skór zagranicznych i 
eksportu skór surowych krajowych, war: 
tość których sięga rocznie kilkudziesięciu 
miljonów złotych. Pozatem, posiadanie 
centrum handlu futrami w Polsce usuwa 
dotychczasową konieczność wyjazdu za- 
interesowanych firm zagranicę i odwrot 
nie — stwarza możność przyjazdu firm 
zagranicznych do Polski, w celu dokony- 
wania u nas tranzakcyj, co w dziedzinie 
walutowej znajduje swój korzystny dla 
Polski odpowiednik. Pozatem nie ulega 
żadnej wątpliwości, że tam, gdzie pow- 
staje handel surowcami, tam powstają 
również fabryki kuśnierskie i farbiarnie 
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Skok przez przeszkodę — ale bez konia 

  Niefortunny skok przez przeszkodę jaki się zdarzył podczas ostatnich wyścigów w Anglji. 

futer, co w dziedzinie przemysłu rodzi 
mego ma duże znaczenie rozwojowe. 
Wkońcu targi futrzarskie dają kupcom— 
detalistom możność nabywania „futer w 
nader sprzyjających warunkach t. j. przy 
możliwości wejścia w kontakt ze wszyst- 
kimi hurtownikami Polski i kupcami za- 
granicznymi, zaś hurtownikom dają tar- 
gi możność nawiązania kontaktu z deta- 
listami całego kraju. 

Jeżeliby chodziłoby o opinję sfer za- 
interesowanych o targach, to należy u- 
znać za miarodajną opinję I-go Ogólno- 
polskiego Zjazdu Kupców i Przemysłow- 
ców Branży Futrzarskiej i Kušnierzy. któ 
ra uznała targi futrzarskie w Wilnie za 
celowe, gospodarczo uzasadnione i godne 
poparcia sfer zainteresowanych. 

Akcja organizacji Targów  leggorocz- 
nych jest w pełnym toku. Zgłoszenia o 
uczestnictwo w targach napływają со- 
dziennie i w danej chwili niemal wszyst: 
kie sale są wydzierżawione lub zamówio- 
ne. Udział biorą hurtownicy, importerzy 
i eksporterzy, którzy zjadą na targi ze 
skórami surowemi i wyprawionemi za 
granicznemi i krajowemi. 

Organizacja targów futrzarskich znaj 
duje zupełne uznanie i poparcie sfer rzą- 
dowych, jak również natrafia wśród sfer 
i organizacyj zainteresowanych na bar- 
dzo życzliwą współpracę. 

Wkońcu podkreślić należy, że obecne 
targi futrzarskie mają charakter Ściśle 
hurtowy i będą dostępne tylko dla kup- 
ców, a mie dla prywatnych odbiorców - 
użytkowników. 

[iędzynarodowe Targi Futrzarskie w 
Wilnie rozpoczną się dnia 12 czerwca i 
potrwają do 27 czerwca. Adres Wilno, 
Ogród po-Bernardyński. 

Znowu 9 miljonów zł. 
zamrożonych 
w Niemczech 

Zawarta 11 października umowa kompen- 

sacyjna z Niemcami przew 

  

   

    

    

ała obustronną 

wymianę towarową w gran h 22 miłjonów 

złotych w przeciągu pierwszych 5-ciu miesięcy 

Polska wywiozta do Niemiec tewarów na 11 

miljonów, przywiozła zaś stamtąd zaledwie na 
2 2 miljony zł. Ponieważ wypłata wzajsmna od- 

  

bywa się w zależności od kształtowania: się im 

portu i eksportu, Niemcy zalegają obcenie eks- 

porłerom polskim sumę 9 miljonów złotych, z 

tego na spirytus przypada suma 4 miljonów zł. 

gęsi 3.500.000 zł. i na masło 2.500.000 zł. (es:
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Wacław Sieroszewski do pisarzy polskich 
  Na konferencji radjowej w sprawie 

słachawisk, p. Prezes Akademji Literatu- 
ry, Wacław Sieroszewski wygłosił prze- 
inówienie, które w całości podajemy. 

Proszę Pan 

  

Zmrócę główny nacisk na djalog jako na tę 

юё najważniejszą, najgłówniejsza, jako na ten 

imstrument najcenniejszy w sztuce radjowej. 

lóż djalog wogóle w Polsce jest słaby. Jest 

w nim dużo gadułstwa, dużo niepotrzebnych 

słów, dużo lamentów. Wszystkie te rzeczy w ra 

djo rażą szczególnie i muszą być odrzucone. 

Musimy przystąpić do stworzenia djalogu zwar- 

tego, jędrnego, pełnego dźwięków, barw i roz- 

maitości, To nie jest łatwa rzecz ale ten dorobek 

radjowy którego wymaga od nas mikrofon już 

„przez to, że słuchany jest przez setki, powiedz- 

„my dzi tki tysięcy ludzi przez to wpłynie 

ną rozwój języka polskiegó nawet myśli pol- 

skiej, a nawet zdolności określania tych myśli 

w pewne filozoficzne systematy. W zwartym, 

    

skondensowanym djalogu musi się mieścić to, 

<o się przeżywa. Musimy się starać dać w dja- 

logu dobitny wyraz tego. Dając wyraz takiej 

stanowczości naszym przeżyciom psychołogicz- 

nym, my im samym dajemy jednocześnie moc 

i stanowezošė, które graniczą z czynem. Tego 

nam brak. My jesteśmy narodem słowiańskim, 

a narody słowiańskie mają skłonność do mgli- 

sstości. Tymczasem życie wymaga od nas sta- 

nowczości w uczuciach, postanowieniach i t. d. 

Radjo idzie po tej linji przez swój kierunek 

artystyczny i techniczny. Nie wnosi ono tych 

zystkich rzeczy, które nie wstrząsają słucha- 

czem, dlatego zrozumiecie Panowie, że nie- 

zmiernie ważną rzeczą jest dzisiaj przystąpić 

"do pracy nad stworzeniem nowej frazeologii, 

nowej mowy, nowego djalogu polskiego. Idzie 

o to, aby jak największa iłość powołanych ludzi: 

artystów, literatów, muzyków przystąpiła do 

srealizacji tego zadania. Słyszeliśmy tu djałog, 

cudownie wypowiedziany przez znakomitego ak- 

%ora Jaracza i jego partnera oraz powtórzenie 

tego djalogu na aparaturze. Zdajemy sobie spra- 

wę, jakie znaczenie ma dźwięk, Potęguje się on 
w radjo, jeżeli jeszcze przejdzie przez te tech- 

uiczne urządzenia, które są radjem sprzężone, 

Ta propaganda mowy polskiej ma jednocześnie 

znaczenie socjalne i polityczne, bo przez to 

stajemy się zdołniejsi do żywszych odczuwań, 

a przez żywszę odczuwanie — do większego Sa- 

    

mostanowienia i czynu. 

Wychowawcze znaczenie radja potęguje się 

przez nową formę obcowania z ludźmi. Utrwa- 

lany na taśmie głos, dźwięk, djalog zwarty. po- 

włórzony o ile będzie wzorowy wielekroć razy, 

będzie uniwersytetem mowy polskiej której się 

domagamy. 

Wezwaliśmy tu pp. literatów, poetów, dzia- 

łaczy radjowych, muzyków, aktorów, mistrzów 

słowa wszelkiego rodzaju, aby naradzili się i 

powiedzieli, w jaki sposób tych rzeczy dokonać. 

W jaki sposób ten djałog polski zrobić radjo- 

foniczny, a przez radjofoniczność zrobić go mło- 

tem, któryby wykuwał całe polskie społeczności. 

Tak przygotowane djałogi sztuki radjowej będą 

służyły nam jako własny ten wpływ, który jest 

bezwarunkowo celem każdego istnienia. Prze- 

ież każdy człowiek istnieje o tyle, o ile zmusza 

    

się w to, co On czuje, o ile zmu- 

sza myśleć tak jak on myśli lub myśleć inaczej. 

Dlatego wzywamy i prosimy Panów, by obec- 

czy też kiedy- 

ę nad tem, co 

  

nie, względnie po rozejściu 

kolwiek zechcieli zastanowi 

przyniesie radjo w dalszej s 

czam że krytyka już zaczyna zwracać uwagę 

са radjo. Pojawiają się wzmianki i t. p, Wszyst- 

   

  

ko to świadczy, że zbiorowa praca nad tym no- 

  

wym instrumentem socjalnym, jakim jest radjo, 

Prosimy Panów aby wzięli do serca 

niu ich 

w stopniu doskonałym, na poziomie najwyższym, 

abyśmy mogli artystycznie, filozoficznie i spo- 

łecznie ten odcinek pracy obsłużyć jak najlepiej. 

Mówię tylko o djalogu, ale radjo ma za 

przedmiot audycyj wiele innych działów literac- 

  

zaczęj 

te sprawy i pomogli nam w zorganizow: 

    

  

  

kich wiele innych form, o którch nie wspom- 

niałem. 'Rzecz prosta wchodzi tu i poęz 

wet film dźwiękowy, którego próby nieudały się 

nam w radjo. Mimo to film ten będzie przed- 

miotem dalszych eksperymentów, bo radjo musi 

podążać za temi wymaganiami. Umiejętność 

słuchania radja wzrasta z każdym dniem. Słu- 

chacze uczą się myśleć, mówić, rozumieć, ina- 

czej niż do tej pory rozumieli, Przypuszczam, 

że Biuro Studjów obejmie szerokie kręgi wszyst 

kich słuchaczy i da nam obraz tego, jakie zmia- 

ny dokonują się w tym słuchaczu i w ten spo- 

sób otrzymamy wskazówki, jak nasycić tego 

wiecznie głodnego słuchacza nowemi dźwiękami. 

  

  

Te myśli nie dotyczą wyłącznie djalogu, ale rów- 

nież | wiele innych form audycyj, » których 
obecnie nie będę mówił. 

Cykl: „Pięć wieków muzyki kameralnej" 
w Polskiem Radjo 

Pod tym wiele obiecującym tytułem rozpo- 
czyna rozgłośnia warszawska, dnia 16 bm. o 
godzinie 17.15 cykl transmisyj z Warszawskie- 
go konserwatorjum, poświęconych muzyce ka- 
meralnej. Muzyka kameralna, czyli przezna 
czona na mały zespół instrumentów, na intym- 
ny dźwięk, który dobrze mieściłby się w małej 
przestrzeni, w małej sali, lub prywatnym po- 
koju stanowi jeden z najszłachetniejszych ro- 
dzajów muzyki, Obliczona na równomierne u- 
czestnictwo wszystkich, choć niewielu instru- 

mentów, wykjucza tem samem pierwiastek czy- 
sto wirtuozowski, solistyczny, popisowy a prze 
znaczony jest dla samego muzykowania, dla ra 
dowania się z samej czystej muzy 
tego czasu kiedy pielęgnowanie muzyki przesz- 
ło oficjalnie z kościoła w koła świeckie, pry- 
watne, t. zn. od czasu Renaissanceu znajduje 
muzyka kamerałna szczególne uznanie. Hr. 
Castiglione w słynnej swej książce z 16-go wie 
ku „FH Cortęggiano*, tłumaczonej niedługo po 
tem na język polski przez L. Górnickiego, p. t. 
„Dworzanin Polski“ w tym klasycznym podrę- 
czniku dobrego tonu i towarzyskiej kultury. u- 

    

wada, że muzyka kameralna, wykonywana przez 
zespół kilku osób, stanowi najszlachetniejszą 
formę muzykowanie. 

Audycja radjowa rozpocznie cykl ten od 
pierwszej połowy wieku 18-go od utworów 
kompozytorów francuskich i niemieckich. Bę- 
dą to pełne uroku i francuskiej elegancji dzie- 
ła F. Cuperina, zawsze przejrzyste w budowie 
jasne i przyjemne, nieraz o charakterze progra- 
mowym, oddające w dźwięku znakomicie ii- 
teracki sens ddmefo utworu. Będzie też sonata 
polska, o polskich rytmach tanecznych Niemca 
— Telemenna, wreszcie nadzwyczaj interesują- 
ca pieśń Conrada Paumana, organisty niemiec 
kiego ł5-go stulecia. Wykonawcami tego pier 
wszego koncertu będą:Janina Wysocka-Oklec- 
ka (klawesyn), Tadeusz Ochlewski (skrzypce) 
i Mieczysław Szalewski (altówka). 

Następne audycje z cyklu pokażą jak ten 
sam rodzaj muzyki podlegał najrozmaitszym 
zmianom jak, stosownie do ducha czasu, zmie- 

niał formę i treść; tem samem będzie cykl ten 
znakomitym skrótem całości rozwoju history 
cznego muzyki. 

    

Cykl odczytów 
radjowych o Konstytucji 

W związku z uchwaleniem nowej 
konstytucji, Dyrekcja Polskiego Radja 
zwróciła się do jednego z twórców tej 
koastytucji a zarazem znakomitego zna- 
wcy prawa konstytucyjnego wogóle, do 
p. wicemarszałka Sejmu Stanisława Ca- 
ra, z prośbą o wygłoszenie przed mikro- 
tonem cyklu odczytów na ten temat. P. 
wicemarszałek Car wygłosi swój pierw- 
szy odczyt dnia 9-go kwietnia na temat 
naprawy ustroju Rzeczypospolitej. W na 
stępuym odczycie, który odbędzie się dn. 
11 bm. o godz. 19.50 p. Car będzie mó- 
wił o ideach przewodnich nowej Konsty- 
tucji. Trzeci odczyt z tego cyklu, który 
będzie wygłoszony dnia 13 kwietnia, о- 
mówi rolę Prezydenta i Rządu w nowej 
konstytucji, czwarty zaś i ostatni, dnia 
16 kwietnia, zajmie się rolą Sejmu i Se- 
natu. Wszystkie odczyty wygłaszane bę 
dą o godz. 19.50. 

Dzięki temu cykłowi odczytów słu- 
chacze radja zaznajomią się z całą no- 
wą konstytucją 'w interpretacji jednego 
z twórców tej zasadniczej dla przyszło- 
ści Połski ustawy. 

Ciekawe audycje rolnicze. 
S$łuchaimy audycji o inie 
Od paru lat rolnictwo prowadzi walkę o sa- 

mowystarczalność włókienniczą kraju; chodzi, 
o zastąpienie sprowadzanych krajowem włóknem 
Inianem, konopnem i wełną. Walka prowadzoną 

jest na dwóch odcinkach — z jednej strony rol- 
nietwo zabiega o ochronę celną krajowej pro- 
dukcji włókna i o zastąpienie surowca zagranicz 
nego krajowym, z drugiej strony rozszerza się 
uprawę lnu i konopi i dąży się do polepszenia 
jakości wyprodukowanego włókna, W: tych wa- 
runkach przejawia się wśród rolników coraz 
żywsze zatnteresowanie lnem, tak że do jego 
uprawy przystępują nieraz rołnicy bez podsta- 
wowych wiadomości. To też jak najszersze oma- 
wianie zasad uprawy lnu jest niezmiernie waż 
ne. Polskie radjo, którego pogadanki docierają 
do dziesiątków tysięcy rolników, co jakiś czas 
nadaje krótkie wiadomości o krajowych surow- 
cach włókienniczych. W najbliższą niedziele 14 
b. m. o godzinie 15.00 radjosłuchacze rolnicy 
usłyszą nieco dłuższą, ciekawą pogadankę inż. 
Kaz. Pietraszkiewicza w związku z nadchodzą 
cym okresem wiosennym „O uprawielnu*, W 
walce o polski łen przoduje Wilno, siedziba 
T-wa Lniarskiego, radjowa pogadanka o lnie 
nadana będzie również z Wilna. 

  

Andycje wileńskie 
(ŻYWE SŁOWO I MUZYKA 

od 1 do 7 kwietnia). 

Primaaprilisowe kawały należą już do prze- 

<szłości. Stwierdziła to jednogłośnie prasa, po- 

twierdziło to również radjo. Dzień pierwszy 
«wieinia aninął bez echa większego figla ałbo 

dowcipu, 

'Wtorkowe słuchowisko dla dzieci szło po 

linji tego spostrzeżenia. 

Morał obrazka — dość z figłami prima- 
«prilisowemi — był jasny, ale może zbyt naiw- 

mie przeprowadzony. Wymaga tego zresztą audy- 

torjaum najmniejszych słuchaczy dla których to 

słuchowisko było przeznaczone. 

«o innego znów, w obserwacji bardziej ude- 

rzającego, to wzrost pewnej: sztywności wyko- 

mawców. Mały teatrzyk Cioci Hali, potrafił two 
rzyć dawniej miły nastrój, niespotykany w in- 

mych prezentacjach tego rodzaju. Panowała tam 

wszechwładnie swoboda, odruch spontaniczny, 

mie narzucająca się lekkość reżyserji. Tym ra- 

zem (może to wskutek zmiany „aktorów ”) ślady 

tego były łedwo wyczuwalne. Dzieci były nie- 

szczere, wpadały sobie zbyt szybko w słowa, 

śpieszyły się, nie zmieniały głosów. 

W tem świetłe miła była „Barcaroła* Men- 

delsohna odegrana szczerze, wyuczona starannie, 

nawet z mimowolnemi usterkami, które stano- 

wiły taką odskocznię od „dobrej reżyserji*, od 

tego ciągłego „impeccable* radjowego. 

Tak samo niedzielny reportaż z domu o- 

eiemniałych. Jasne, że to żaden „extratelegram* 

ani dodatek nadzwyczajny, gdzie punkt cięż- 

kości spoczywa na refleksie, na spostrzegawczości 

reportera. Jest to zwykły reportaż statyczny i 

jako taki zawierać winien pewne atrakcje dźwię- 

kowe. Ponieważ temat nie nasuwał naturalnych 

efektów wstawiono je: deklamację, chór, grę na 

skrzypcach, każde e oddzielna niezłe, Wszystko 
więknie reporterka w swej postawie nienagan- 

na, ale w odpowiedziach raził niepotrzebny pa- 

tos. 

A może to jednak prawda (paradoksałna po- 

zorniej, że najlepszym tematem reportażu radjo 

wego jest środowisko ruchowe. (W Niemczech 

urządzono reportaż z przedstawienia baletowego, 

podobno udany). Bo transmisje zawodów spor- 

towych wyraźnie to padkreślają. I dlatego może 

niedzielna audycja próbna (bachanalja sportu) 

posiadała tak wiele ciekawych, dobrze wykorzy- 

stanych momentów. (Wrażenie niepełności tego 

radjo-montażu, powodował różny poziom ela- 

styczności językowej poszczególnych sprawo- 

zdawców. Ale to sprawa do rozwinięcia w dal- 
szych próbach na tem połuj. Amatorzy sportu, 

no i emocji, opowiedzą się za kontynuacją tych 

prób. 

Ale wróćmy do studja. Bo tym razem „Wie 

czór Miekiewiczowski* nadano już stamtąd. A 

więc zupełny rozbrat z audytorjum bezpośred- 

niem? — Słusznie. Raz nareszcie zdecydowano 

o charakterze audycji, która, zwłaszcza ostatnio, 

oscylowała między widzami a słuchaczami. 

'Temwięcej, że inscenizacja projektu Bujnickie- 

go jest wybitnie radjofoniczna, Jak widać więc, 

środa 'mickiewiczowską zaczyna zmieniać sią 

w radjowy teatr wyobraźni. Autor zaś (albo pre- 

legent) ogranicza się do roli komentatora po- 

szczególnych scen, wypełniając przytem luki o 

charakterze optycznym. 

Odwrotną stroną medalu w tej redukcji roli 

prelegenta, jest obawa, że istota zagadnienia 

tych wieczorów odsunie się na plan dałszy, albo 

wogóle zaniknie. 

Scenki, któreśmy słyszeli, były naogół do- 

brze zrobione, przemawiały swą szczerością, praw 

dą, były przekonywujące; nie można im odmó- 

wić pewnej zdołności wywoływania dalekich re 

miniscencyj. Może to nawet, dla przyjaciół Mic 

kiewicza, była porcja wzruszeń, nawet „końska* 

—dla nas jednak nie. Szukaliśmy spraw ważniej 

szych, które w i małych efektów i wiel- 

kiej staranności reżyserji — zaginęły. 
'Wyraźną iinję i charakter posiadała niedziel 

na audycja dła wszystkich. Składała się z dwu 

różnych elementów, przecinających się i rozbieź 

nych, każdy jednak posiadał sobie właściwe wa. 

tory. 

W części słownej była to pogadanka popu- 

Iarno-naukowa bardzo interesująca, jasna i pro- 

sta (jeśli prostemi nazwać można zagadnienia z 

astronomją związane). Jasny i miły głos prele 

genta upryjemniał słuchanie jego wywodów. An 

traktowa muzyka (chór i orkiestra) posiadała 

bardzo wiele cech charakterystycznych, różnią- 

cych ją od muzyki miejskiej. Zaobserwować dał 

się ten potencjał śpiewaczy, nie ząprawiony zna- 

jomością harmonji, instrumeniacji i innych ka- 

nonów muzycznych. Tatent samorodny miał po- 

łe do popisu w kilku piosenkach, o szczególnym 

folklorze. Mimo, że jako całość niejednolita, au- 

dycja ta należy do udanych. 

Humor radjowy nie pokazał swego oblicza. 

Bo to, co oglądaliśmy we środę jest conajmniej 

anemicznė. Wyprane a miesamowitości nie po- 
zostawiło żadnego wrażenia. Recytatorka Górska, 
wysilałą się, nie bez sukcesu, by zgalwanizować 

tego truposza (jak wszystko wnioskować każe — 

Gałczyńskiego roboty). 

Poza szeregiem często dobrych i ciekawych 

teljetonów (literackiego, teatralnego, techniczne- 

go i in) usłyszeliśmy znów miły głos Wandy 

Boye redaktorki kroniki kulturalnej, Z całej tej 

rewji poprzednich kronikarzy, wybija się ona © 

klasę. 

Nie zaszczędzono słuchaczom produkcyj mu- 

zycznych, posypały się w ub. tygodniu, jak z ro- 

gu obfitości. Mieliśmy więc recital,koncerty or- 

kiestr, kameralnej, dętej, maidolinistów, nie bra 

kło i transmisji opery. 
Zacznijmy od recitalu fortepjanowego Cecylji 

Krewer. Uderza nas, conajmniej dziwny układ 

programu. Po Bach-Busonim, słyszymy Nokturn 
Liszta, poczem awangardzistę Maciejewskiego i 

na koniec Różyckiego. Czyżby pianistka kiero- 
wała się pochodzeniem, alfabetem albo wiektem 

i pozycją kompozytora w historji? W wykonaniu, 

mimo ogó:lnej perfekcji technicznej i sprawności 

dość często rażące kontrasty pedałowć. Ton for- 
tepianu zmienia się, niekiedy nawet udatnie. 

Lifan wybrał na swój recital aż dwa ronda 

iw tem jego słabość. Bo właśnie technika jest 
jego piętą achillesową, a utwory te wymagają 

odtwórców wysokiej klasy, by zrobić wrażenie, 

Diatego „Alegretto“ Schubert —Cassado wypa 

dło tonałnie i technicznie najlepiej. 

Orkiestra kameralna przedstawiła się dwu 

krotnie w lekkim repertuarze. Niedzielny „dige- 

stif'' koncertowy wcale niezły. Charakter i stył 
odegranych utworów był utrafiony z umiarem. 

iKoncert orkiestry wojskowej — to wcale nie- 

złe odświeżenie kameralnej atmosfery studja 

silniejszym strumieniem powietrza z trąb. Zu- 

pełnie poprawny. 

Inny znów rodzaj — to orkiestra mandołi- 
nistów. Niemożna im odmówić pewnego wzdię- 

ku w wykonanych utworach a już conajmniej 

sprawności. Poco jednak ten Brahms w pro- 
gramie? 

Pocieszającym objawem jest zainteresowanie 

ała jazzu poważnych muzyków. Do uwag Szeli- 

gowskiego nie można dodać nic poza życze- 

riem, by jakaś dyskusja się rozwinęła z tego. 

Analiza tej muzyki ma zwłaszcza dla radja 

wielkie znaczenie, może bowiem wprowadzić 

trochę zdrowego powietrza w przestarzałą at- 

mosferę przestarzałej instumentacji, Płyty — 

najlepsze okazy, omówienie ich — równoważ- 

ne muzyce, 

Utrafiła w odpowiedni ton Ławęska w oma- 

wianiu muzyki północy. Może to być wzorzec. 

do którego winny zbliżać się pozostałe poga- 

danki dla młodzieży. 

Wspaniałą audycją była transmisja „Fausta* 

z IMedjolanu. Szereg doskonałych głosów, dobre 

chóry, — orkiestra — dały nam całość dźwię- 

kową niecodzienną. Zaznaczyć należy staran- 

ność w doborze wstawek podczas przerw. Sły- 

szeliśmy więc omówienie sprawy tworzywa li- 

terackiego „Fausta* i stosunku do niego opery 
przez dyr. Hulewicza, poczem znów recytacje: 

z przekładu „Fausta. Widać teraz dbałość a 

jednolitość tonacji takiej audycji, godną uzna- 

nia. Riky. 

 



  

8 

Nowoczesne formy gospodarcze tem 
m. in. różnią się od poprzednich, że opie- 
rają się i posługują kredytem. Współezes 
ne gospodarstwo nazwać można więc 
gospodarstwem kredytowem, w odróż- 
nieniu od gospodarstwa pieniężnego lub 
domowego, istniejących w ubiegłych stu 
łeciach. Posługiwanie się kredytem w 
nowoczesnej gospodarce jest wykorzysta 
niem nowoczesnej techniki gospodar- 
czej. Państwo, któreby nie korzystało z 
tej techniki, nie mogłoby należeć do go- 
spodarstw nowoczesnych. Tkwiłoby ono 
w epoce gospodarstwa pieniężnego czy 
domowego. To też w dzisiejszym ustroju 
ekonomicznym niema gospodarstwa, nie 
ma państwa, któreby nie posługiwało się 
kredytem. 

Zachodzi jednak pytanie — dlaczego 
nowoczesna gospodarka państwowa czę- 
sto korzysta z kredytu? 

Bieżące dochody państwa nie wystar- 
czają na pokrywanie wielkich wydat- 
ków. związanych z rozbudową urządzeń 
cywilizacyjnych ogólnokrajowych  ta- 
kich, jak drogi, koleje, mosty, regulacja 
rzek, elektryfikacja i gazyfikacja kraju. 
bądź lokalnych, jak kanalizacja, wodocią 
gi, elektrownie, rzeźnie, targowiska, szko 
ły it. p. Urządzenia te podnoszą poziom 
kultury i stopień zdrowotnych warun- 
ków życia społeczeństwa, ułatwiając roz 
wój społeczny i gospodarczy. Tego ro- 
dzaju inwestycje przynoszą w pełni ko- 
rzyści z nich płynące dopiero po pew- 
nym dłuższym okresie swego istnienia. 
Z owoców nowych inwestycyj korzystają 
przeważnie dopiero następne pokolenia. 
Słuszne jest więc, aby ciężar wydatków, 
poniesionych na te inwestycje, rozłożyć 

„ma kilka pokoleń, a więc na dłuż 
vkres czasu. Temu celowi służy właśnie 

publiczny kredyt długoterminowy 
Jeśli warunki tego kredytu ni 

gospodarki państwa zbyt uciąż! 
że ono z dość dużą łatwością spłacić swój 
dług, gdyż dzięki stworzeniu podstawo- 
wych warunków dla rozwoju gospodar- 
czego kraju — państwo ciągnie w następ 
nych latach zwiększone zyski ze wzmo- 
žonego tętna życia gospodarczego, obra- 
cając część ich na amortyzację długu i 
procenty. Zwłaszcza duże korzyści przy 
noszą inwestycje rentowne, dzięki czemu 

szybko same amortyzują się i w nastęr 
stwie przynoszą czysty zysk, zwiększa- 

jąc dochód społeczny. Do takich inwesty 
cyj nałeżą przedewszystkiem wodociągi 
i kamalizacje, koleje, elektrownie i rzeź: 
ie i t. d. Drogi bite, mosty, drogi wodne 
— przynoszą korzyści pośrednie, gdyż 
SPIER DZA KAKA TORO 

  

   

  

    

   

„KURJER* z dnia 9-go kwietnia 1935 r. 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE 

Właściwa droga finansowania inwestycyj 
ułatwiają zwiększenie tempa życia go- 
spodarczego kraju, co wzmaga ogólny 
dobrobyt społeczny. (Wreszcie inwesty- 

cje takie jak regulacja rzek, zabezpiecza- 
jąca przed powodzią, chroni przed stra. 
tami, a meljoracje rolne, podnosząc wy- 
dajność ziemi i poprawiając jakość pło- 

dów, szybko tą drogą bogacą kraj. 
Sfinansowanie więc tego rodzaju ro- 

hót z Środków kredytowych jest opera- 
cją nietylko normalną, ale i pożyteczną. 
Zauważyć także należy, że w wielu wy- 
padkach jest to jedyna droga do podnie- 
sienia stanu gospodarczego kraju. Obra: 
nie tej drogi jest nawet dla państwa ko- 
nieczne jeśli nie chce dać wyprzedzić się 
w rozbudowie urządzeń technicznych i 
cywilizacyjnych, a zatem w rozwoju go- 
spodarczym innym państwom, wykorzy 
stującym kredyt na cełe inwestycyjne. 

W tem położeniu znajduje się zwłasz 

, 

    

    

Ministerstwo Skarbu prowadzi  bada- 

„nia, zmierzające do przeprowadzenia scalenia 

podatku przemysłowego od obrotu w branży 

kolonjalnej, skórzanej, żełazno - metalurgicz 

nej, włókienniczej, papierniczo - piśmiennej i 

szklano - porcelanowej, 

Największe trudności napotyka scalenie w 

dziedzinie branży spożywczej. 

Dotychczas mimo prób podjętych w tej mie 

cza Polska, która nietylko musi kroczyć 
wraz z postępem zachodzącym na zacho- 
dzie, ale i odrabiać zaległości z okresu 
niewoli. Potrzeby inwestycyjne Polski są 
tak wielkie, że rozwiązanie ich bez uży- 
cią kredytu jest wprost niemożliwe. Zwła 
szcza obecnie trudno jest wymagać od 
państwa, aby pokrywało zwiększone wy- 
datki inwestycyjne ze skurczonych na 
skutek kryzysu dochodów. Jeśli gospo- 
darka państwowa w Polsce potrafiła za- 
hamować spadek tych dochodów i stwo- 
rzyła warunki dla ich wzrostu — to jest 
to jej wielki sukces. 

Obecnie wobec ustabilizowanej sv- 
tuacji gospodarczej Polski nakazem ro- 
zumu jest przystąpić do budowy takich 
urządzeń, któreby ułatwiły rozwój g0- 
spodarczy kraju. Korzyści z takiego po- 
stępowania są dwojakie: doraźne i dal- 
sze. 

  

Ścalenie podatku obrotowego 
rze nie udało się ustalić zasad, według jakich mo 

žnaby scalić podatek, przypadający od przetwo 

rów rolnych, stanowiących poważny odsetek ob 

rofu handłu spożywczega. 

Narazie jest aktualna sprawa scalenia po 

datku dla artykułów kołonjalnych i wogóle nie 

wyrabianych w kraju, wskułek czego opodai- 

kewanie ich jednolicie mogłoby nastąpić łącznie 

4 adprawą celną. (es) 

Wkłady Oszczędnościowe w P.K.0. w marcu 1935 r. 
W miesiącu mareu wkłady oszczędnościowe, 

jak również i liczba oszczędzających wykazują 
datszy bardzo poważny wzrost. 

Wkłady oszczędnoścowe wzrosły o 7.224.003 
osiągając na dzień 31 marca 1935 r. stan zł. 

56: 5 zł. 
    
   

Jednocześnie ze wzrostem wkładów oszczęd- 
nościowych wzrosła w tym czasie i liczba osz- 
czędzających w P. K. O, W ciągu marca b. r. 
P. K. O. wydała 41.846 nowych książeczek 0sz- 

OE E osiągając na dzień 31.11 1935 r, 
1.589.085 książeczek. 

   

  

Punkty rozpłodowe w r. 1935 na terenie 
wojew. wiieńskiego 

Zarząd Państwowego Stada Ogierów w Jano- 
wie Podlaskim dokonał w roku bieżącym stacjo- 
nowania ogierów ze stadniny w Janowie Pod-, 
laskim na poszczególnych punktach rozpłodo- 
sych w wojew. wileńskiem. Są to ogiery prze- 

ważnie rasy szwedzkiej i pół-krwi angielskiej, 
poza tem czystej krwi arabskiej, fjordzkiej, pół- 
krwi angl.-arab. i pełnej krwi angiels, 

Ogiery stacjonowane są w następujących 
miejscowościach (w nawiasach podane jest na- 
zwisko utrzymującego ogiery); 

Pow. brasławski: Belmont (administracja 
dóbr), Leonpo! (St. Łopaciński), Opsa (Szkoła 
rolnicza) i Widze Łowczyńskie (Wł. Mineyko): 

Pow. dziśnieński: Horodziec (administracja 
dóbr, i Ist (P. Gajewski) 

Pow. mołodeczański: Bienica (administracja 

    
  

    
  

    

    

    

Góbr) i Kasperowszczyzna (Km. Wierowkinowa); 
Pow. oszmiański: Antonowo (Szkoła rolni- 

cza)), Graużyszki (W, Chmielewski) i Nowosiołki 
ladministracją, dóbr); 

Pow. postawski: Mikolce (Al, Halko); 

Pew. święciański: Cyrkliszki (J. Chalecki), 
Dukszty (T. Zan), Olszew (Ł. Chomiński) i Po- 
lesie (R. Brzeziński); 

Pow. Wiłejski: Luhoń (administracja dóbr), 
Ościukowicze (administracja dóbr), Paszkowsz- 
czyzna (K. Wysocki) i Wiazyń (Zb. Horodyński); 

Pew. wiłeńsko-trocki: Bukiszki (Wydział Po- 
wiatowy Sejmiku), Czepiełuny (St. Kamieński), 
Glinciszki (K. Jeleński,, Jaszuny (administracja 
dóbr), Podkrzyż (A, Trzeciak) i Wielkie Solecz- 
niki (administracja dóbr). 

  

    

  

Roboty inwestycyjne wpływają na 
doraźne zwiększenie się zatrudnienia w 
kraju, dają pracę i zarobek masie bezro- 
botnych, wpływażąc na ożywienie w prze 
mysłach związanych z budownictwem 
A to jest, jak ma obecną fazę życia gospo- 
darczego, bardzo dużo, gdyż przywróce- 
nie konsumcji mas bezrobotnych zwięk- 
sza pojemność rynku wewnętrznego i 
wzmaga obroty wewnętrzne, ą © to nam 
najbardziej właśnie chodzi. Zwiększenie 
bowiem obrotów wewnętrznych przynosi 
dochód handlowi i produkcji, ułatwia 
zbyt artykułów rolnych. Ożywienie pro- 
dukcji i zbytu w tych gałęziach gospodar 
czych wpływa — w dalszych konsekwen 
cjach — na wzrost dochodów skarbo- 
wych, poprawia sytuację budżetu państ- 
wowego i powoli przywraca normałną 
wymianę gospodarczą w organiźmie kra- 

jowym. 

Oczywiście zabieg zaciągnięcia kre- 
dytu wewnętrznego na inwestycje tiezyć 
marsi się z istniejącemi możliwościami fi- 
nansowemi kraju. Zbyt wielkie inwesty- 
cje, pochłaniające nieproporcjonalnie 
dużo do siły rynku kapitały, mogą łat- 
wo stać się źródłem wstrząsów, głównie 
w dziedzinie gospodarki finansowej. Ta 
okoliczność wzięta została pod uwagę 
przez Rząd przy wypuszczeniu 3"/o-€j 
Premjowej Pożyczki _ Inwestycyjnej. 
Rząd wypuścił pożyczkę na cele inwesty 
cyjne w granicach do 150 miljonów zło- 
tych, gdyż taka suma całkowicie mieści 
się w ramach możliwości finansowych 
kraju. 

  

Sytuacja finansowa Polski jest Obec- 
nie całkowicie pomyślna. Utrwalony na 
mocnych podstawach stałości piemiądz, 
ułatwił gromadzenie się oszczędności. Z 
drugiej strony — wyrównywanie dyspra 
porcyj w naszem życiu gospodarczem. 
uwolniło pewną część kapitałów, które 
obecnie nie są zatrudnione. Przywróce- 
nie tych kapitałów życiu gospodarczemu, 
pomnoży jego obieg, co musi odbić się 
dodatnio na całokształcie stosunków go- 
spodarczych państwa i stanie materjal- 
nym obywateli. 

Dlatego też  nietyiko  obowiaz- 
kiem obywatelskim ale i dobrze zrozu- 
mianym interesem własnym jest loko- 

wać swe wolne kapitały w obligacjach 
pożyczki inwestycyjnej, zwłaszcza, że 

obok tych gospodarczych korzyści, po- 

siadanie tych obligacyj daje duże szan- 

se wygrania wysokich premij, co w obec 

nych czasach jest momentem bardzo 

atrakcyjnym. 

  

Jan Kuszel i Eugeniusz Bałucki 13 

PRZEGRANA 
Powieść współczesna 

Wrócił kapitan. Był uśmiechnięty a na wielkie 

znaki zapytamia, które wyczytał w oczach pani Ali. 

odpowiedział: 
-— Zaraz, zaraz. ‚ 

Usiadł. Przysunął bliżej krzeszło. pochylił ku pa- 

niom głowę i zaczął recytować: 

  

— Stefan Barczyński, malarz, lat 29, przyjechał 

dziś z Paryża. Ale to niewiele mówi. Ciekawe jest, że 

łedwo zdążył przyjechać, już miał u siebie wizytę ofic- 

jalną Bilewicza i Nabila z MSZ-lu... To musi być ktoś 

bardzo ciekawy. 

Wiadomość ta dla pani. Ali była niezmiernie waż- 

na. Znała Nabiłów dobrze, przyjaźniła się z żoną rad- 

cy i za ich pośrednictwem postanowiła zapoznać się 

z nieznajomym. Był naprawdę przystojny i reprezen- 

tacyjny, przyjeżdżał z zagranicy, a do tego malarz. 

W główce pani Ali przemknął obraz doskonałego flir- 

ciku, który jej wypełni czas w Warszawie aż do wa- 

kacyj letnich. 

Tymczasem objekt zamierzonych intryg zjadł o- 

biad, zapłacił i wyszedł do westybulu hotelowego. Pan 

Skałkowski skwapliwie sięgnął pro klucz, był jednak 

byt zaintrygowany osobą nowego gościa, by go tak 

zaraz puścić. Fakt, że nim się interesuje i policja i 

М. 5. 7., а teraz oddział II —- mówił bardzo wiele. 

Zaczął rozmowę. : 

Pyłał, jak długo zamierza zostać w Warszawie 

i co robić, czy czego nie potrzebuje. 

Barczyński odpowiadał chętnie i uprzejmie. Pan 

Skałkowski skwapliwie sięgnął po klucz, był jednak 

wanego we Francji, w tej Francji demokratycznej, w 

której każdy stróż kamienicy jest „panem* i gdzie nie 

istnieją naogół tak rozległe dystansy towarzyskie jak 

w Polsce. 

Rozmowa toczyła się swobodnie. Barczyński do- 

pyłtywał się o różne rzeczy, portjer odpowiadał obszer- 

nie i ściśle. 

W pewnym mómencie otworzyły się drzwi od re- 

stauracji i wyszło całe towarzystwo, siedzące przed 

chwilą obok Barczyńskiego. Pani Ala ujrzała go pier- 

wsza i rzuciła najpiękniejsze na jakie ją stać było, oko. 

— A jednak czeka tu na mnie — pomyślała. 

Młody człowiek jednak obserwował raczej jej jas- 

nowłosą towarzyszkę i długo spoglądał na zgrabną syl- 

wetkę, znikającą na rogu ułicy. : 

— КЮ 10 }е5!? -—spytał machinalnie portjera, 

hietyle z ciekawości ile raczej dla podtrzymania roz- 

mowy. 

Pam Skałkowski był u siebie w domu. 

-—Ta czatna, to pani Smecka. Nazywają ją .„czar- 

na Ala*. Mąż gospodaruje na wsi. Wiele o niej mówią, 

ale więcej nieprawdy, niż prawdy. My się na tem zna- 

my. Ta druga, to panna Wyszowiecka, z bardzo porza- 

dnego domu, ale samodzielna dziewczyna. Wojskowy. 

to kapitan Zagierski, z drugiego oddziału sztabu, bar- 

dzo znana tu osobistość, a ten cywilny, to właśnie dziś 

do nas przyjechał. Nazywa się Adam Dromer, inžy- 

nier. Mieszka, zdaje się, stałe w Londynie, ale zajeżdża 

tu do Polski. Podobno stara się o pannę Wyszawiec- 

ką. 

Barczyńskiego jednak mało interesowały te szcze- 

góły. Słuchał ich raczej z grzeczności. Porozmawiał 

jeszcze chwilę i poszedł do siebie na górę. Gzuł zmę- 

czenie po nieprzespanej nocy i chciał odpocząć. 

Pan Skałkowski stał chwilę bez ruchu. Zastana- 

wiał się głęboko, co to wszystko znaczy. Kto jest ten 

Barczyński? Wszyscy się nim interesują i on się wszyst 

kimi imteresuje. Trzeba to zbadać. 

Portjer (hotelu Rzymskiego, zresztą ex-ziemianin, 

który [przed wojną potrafił artystycznie przepuścić 

dość znaczny majątek, miał swoje własne metody in- 

formacji. Dawno już zerwał z otoczeniem, w którem. 

wyrósł, żył samotnie, zarabiał sporo, lecz główna jego 

przyjemnością była plotka. 

Lubit wszystko wiedzieć. 

Począł nakręcać tarczę telefonu. Po kilku rozmo- 

wach trafił na ślad. Pan Białas, starszy woźny M. S. Z., 

coś wiedział. Nie chciał jednak niczego powiedzieć 

przez telefon. Ё 

— Będę tam za chwilę koło pana przechodził. to 

wstąpię —. oświadczył na zakończenie. 

A zatem coś wiedział bardzo ciekawego i tajem- 

niczego. Skąd? Jest to już tajemnicą wszystkich kory- 

tarzy wszystkich ministerstw świata i gdyby nie to, że 

woźni są najdyskretniejszymi ludźmi na ziemi, żadna 

tajemnica urzędowa nie istniałaby ani chwili. 

Р, ©в



Zmiany na stanowiskach 
starostów w Giebokiem 

i Oszmianie 
Jak się dowiadujemy starosta pow. 

dziśnieńskiego p. Muzyczka został prze- 
niesiony do woj. poznańskiego, zaś staro 
stą w Głębokiem ma zostać dotychczaso 
wy starosta pow. oszmiańskiego p. Su- 

szyński. Starostą w Oszmianie ma b) 
panny p. Konarzewski, syn zmar- 

v przed kilku dniami generała. 

z gulstatności Okręgowego 
Towarzystwa Org 'nizacyj 
PK Rolniczych w Wilnie 

W roku 1934/35 prace O. T. O. i K. R. na 
ea wiłeńsko-irocki przedstawiały się w głów 

nych zarysach, jak następu 

  

   

    
       

Pow kółka w miejscowościach: Glin- 
ciszki, Ci 10wo, Kolonja Wileńska, Łoźniki, 

Okniana, Pikieliszki, Porudomino, Rukojnie, 
Sałki Małe, Sokoły, Skajstery, Słoboda, Wielkie 

Sioło, Soleniki, Sorsk y, Wybranciszki, 
Żwirble Dolne, Stakieniszki, Liczuny, Filipany 
Nowe, Olgieniany, Turgiele, Ladwarów, Wadago- 
łe, Dusinięta, Jałówka Budniki, Czamobyle, Ła- 
bińce i Rudomino. Czynnych Kółek Rolniczych 
jest obecnie w powiecie 66, Do roku 1940, w myśl 
uchwały ostatniego Zjazdu liczba ta ma się po- 
troić, ażeby Kółko było w każdej gromadzie 
wiejskiej. 

Składkę członkowską wpłaciło w 1934 roku 
1632 członków. 

O. T. O. i K. R. obsłużyło 115 młodzieżowych 
zespołów przysposobienia rolniczego z 1011 u- 
czestnikami, z których 114 złożyło egzamin na 
I-szy stopień a 20 na Il-gi. Pierwszych nagród 
zespołowych wydano 7, drugich 18, dla wyróż- 
nionych przodowników 24 nagrody z własnych 
środków T-wa. Zespołów samodzielnych gos- 
podarzy i gospodyń było 62 z 438 uczestnikami. 
Przysposobienie rolnicze objęło 63 gromady. 
Zgłoszenia zaś na rok 1936 obejmują już 105 
gromad (na ogólną liczbę około 180). 

Uruchomiony został przy T-wie dział porad 
prawnych, z którego korzysta coraz więcej 
członków. Ostatnio 'w dni targowe (wtorki i piąt 
ki, zasięga różnych porad 20—30 członków Kó- 
tek. 

Przeprowadzono 250 doświadczeń nawozo- 
wych na poleikach o obszarze 1000 m* doświad- 
czeń z bejcowaniem żyta wykonano 52. We 
wsiach skomasowanych zorganizowano 44 gos- 
podarstwa. Zorganizowano również wspólny | Zar 
kup nasion, wskutek czego członkowie płacili 
a ok. 30% niższe ceny, niż przy zakupach na 
własną rękę. Sprowadzano też nawozy sztuczne, 
m. in. dwa wagony wapna, 

Prócz istniejącej poprzednio Sekcji Kół Gos- 
podyń Wiejskich oraz Komisji Przysposobienia 
Rolniczego, uruchomione też zostały sekcje: 
Kulturalno-oświatowa i propagandowa, organi- 
xacji zbytu oraz samorządowa. Tematem obrad, 
padań i innych zabiegów sekcji organizacji, zby- 
iu jest sprawa dostaw do wojska i organizacji 
zbytu mleka. Sekcja samorządowa zajmowała 
się przedewszystkiem sprawą budżetów gmin- 
nych i powiatowego. Do Rawy Powiatowej na- 
leży kilkunastu kółkowiczów. 

      

  

  

    

    

    

  

  

3 Teatr muzyczny „LUTNIA* 
Ostatai występ Janiny Kulczyckiej 

Dziś po cenech proparando *vch 
„WIKTORIA i JEJ HUZAR* 

wszyst „WESOŁA PARA" pr-mjera l 

Giełda zbożowo -towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 8 kwietnia 1925 r. 
Ceny za towar średniej handlowej jakości, pa- 
vytet Wilno, ziemiopłody — w ładunkach wa- 
gonowych. mąka i otręby — w mniejsz. ilośc. 

w złotych za | 4 (100 kg) 

    

Żyto | standart 700 g/l — — 
0 12.50 1275 

Puzekica 1 о 2445 1750 18— 
Ц о. 720 . ) ;'; т KA 

kymieś | 1 ść 655 „ (kasz. — 15.50 
2 - 625 „ » 14.— 1450 
Owies I - 40 13.25 14—- 

- н . 470 , 12.25 13— 
Gryka I „ 630 „ — = 

u 600 „ — — 
Mąka pszenna oaak I-C 30.— 30.75 

” ” 5 NE 2625 26,50 
» „ w HG 2150 22.50 
- » * Ш-А 17.25 1825 
- . » ш-В 13.— 1350 
a żytnia do 55% 22— 2275 
с „ do 65% 18— 18.75 
2 „ sitkowa 2 1450 15.25 

„ razowa 14.50 15 25 
ь do 82% (typ wojsk.) ję — 1750 

Otręby żytnie przem. standart, 8.— 9— 
» przenne miałkie przem, st. 1|.— 11.50 

Wyka 26. 27.— 
Siano — — 
Słoma == 
Ziemniaki jadalne 3— 
Siemię Iniane b, 90% f-co st. załad. as 50 48— 
Len czesany Horodziej basis I 

sk, 303.10 2050.— — 2100.— 
Kądziel Horodz, b. ГаК. 216.50 1500.— 1540.— 
Targaniec gat. I/II -60/20 1010.— 1050— 

Len standaryzow:ny: & 
Флдераву Woložyn bi @ 1600.— 1640.— 

© Miory sk. 216.50 1410 — 1450— 
> Traby 1560— 16)0— 
й Horodziej 1800,— 1840— 

   

  

„KURJER% z dnia 9-go kwietnia 1935 r. 

Dramat w Łyntupach 
Sekretarz Sądu Grodzkiego ciężko zranił sędziego i sam popełnił 

Wezoraj z rana Prokuratura Okręgowa w 
Wilnie otrzymała wiadomość o krwawej ra 
gedji, jaka rozegrała się w lokalu Sądu Grodzkie 
$o w m. Łyntupach, pow. święciańskiego. * 

Krótka relacja telefoniczna brzmiała: „Dzi- 

siaj z rana sekreiarz Sądu Grodzkiego w Lyn 
tupach Erazm Januszkiewicz wystrzałem z re- 

ko zranił sędziego Grodzkiego ity 
ńskiego, poczem popełnił samobój 

   
  

    

Wiadomość ta lotem błyskawicy obiegła 
kuluary sądowe. Momentalnie rozeszły się rów- 

nież pogłoski © powodach żragedj: w Łynżupach. 
Według otrzymanych przez nas informacyj. 

zny wypadek w Łyntupach miał przebieg 

  

TŁO DRAMATU. 

O godz, 8 rano sekre/arz Sądu Grodzkiego 

w Łyniapach Januszkiewiez, jak zwykie, przybył 
do kaneełarji sądu. Januszkiewicz ostatnio wo 
gėle zdradza! objawy silnego podniecenia ner 
wowego, wezorajsze zachowania się jego zwró 
ciło jednak szczególną uwagę. Był wyjątkowo 

samobójstwo 
podniecony. Kiikakrotnie pytał współpracowni 
ków, czy sędzia Kuźmiński przybył do sądu i 
s wideczną niecierpliwością wyczekiwał jego 
przybycia. 

liezwłocznie po przyjściu sędziego, Janusz 
kiewiez wszedł do jego gakinetu z aktami spraw, 
ro czynił zresztą codziennie. Powrócił z gabine 
tu w sianie jeszcze większego podniecenia. — 

Po kiłku chwilach sędzia Kuźmiński wszedł do 
Колее!аг й i zbliżyszy się do biurka sekretarza 
zakomunikował mu, iż z Wiina nadeszło urzę 

dowe powiadomienie o zawieszeniu go w czynno 
ściach. Jednocześnie sędzia wręczył sekretarza 
wi urzędowe powiadomienie. 

    

  

          
  

STRZAŁY W KANCELARJI. 

kiewiecz rzucił papierek na słół i po 
z szullady biurka rewolwer kilka 

H. Jedi z kuł trafiła sędziego. 
ko ranny sędzia Kuźmiński padł na podłogę. 

Do pckoju kancełaryjnego wbiegli obecni w to 
kału. Zanim zdołano zorjentować się w syruacji 
— Januszkiewicz zerwał się ze swego miejsca 

  

      

    

  

KRONIKA: 
  

  

j Dziė: Marji Klefasowej 

| Wtorek || eros Ezechiela Pr: M. 
| 3 RZ, 

5 Wschód słońca — godz. 4 m. 36 

oem: kwiecień | | Zachód słońca — godz. 6 m. (5 

$wvestrzeżenia Zakładu Meteorolegi! U. S 8. 
w Wilnie z dnia 8/1V — 1935 reku, 

Ciśnienie 756 
Temp. średnia +5 
"Temp. najw. + 10 
'Temp. najn. —1 

Opad 1,3 
Wiatr: połudn. 
'Tend. bar.: zniżkowa 
Uwagi: chmurno, wieczorem deszcz 

— Przepowiednia pogody według P. 1. M.: 
W dalszym ciągu pogoda zmienna z zachmurze 
niem dużem, z przelotnemi opadami. Dość cie- 
pło. — Umiarkowane, chwilami porywiste, wiat 
ry z południo-zachodu i zachodu. 

   

MIEJSKA 

— WILNO CZEKA NA DODATKOWE KRE 
DYTY INWESTYC "JNE Zgodnie z ostatnią uch 
wałą Rady Mi iej w sprawie wszczęcia starań 
o zwiększenie tegorocznych kredytów inwestycyj 

nych, uchwała ta została przedłożona p. wojewo 
dzie Jaszczołtowi, który ze swej strony na terenie 
władz centralnych poczyni kroki o dodatkowe 

nowanie dla Wiłna odpowiednich kredy 
ie jest wykluczone, że do Warszawy w 

najbliższym czasie uda się specjalna delegacja. 
która na miejscu będzie interwenjowała w Fun 
duszu Pracy, Banku Gospodarsiwa Krajowego | 
inn. 

    

  

    

GOSPODARCZ v 
— KONTROLA PRZEDSIĘBIORSTW. Zarząd 

miejski w Wilnie, jako władza przemysłowa 
pierwszej instancji, wkrótce przystąpi do spraw 
dzania, czy przedsiębiorstwa handlowe, przemy 
słowe i rzemieślnicze zostały zarejestrowane i ka 
ramia właścicieli tych przedsiębiorstw, które do 
tychczas nie dokonały rejestracji. Prawo prze- 
mysłowe za niezarejestrowanie przewiduje kary 
grzywny do 1.000 zł. i areszt do dni 14. 

Jednocześnie zarząd miejski sprawdzi czy skle 
py typu jadłodajń: jak restauracje, cukiernie, ka 
wiarnie, piwiarnie, jadłodajnie i t. p., które są 
otwarte po godzinie 19 pósiadają zaświadczenia 
koncesyjne na prawo prowadzenia tego rodzaju 

zakładów. Za nieposiadanie zaświadczeń konce 
syjnych zarząd miejski jest uprawniony do za 
mykania tych zakładów. 

WOJSKOWA 
— URŁOPY ŚWIĄTECZNE DLA ŻOŁNIERZY 

— ŻYDÓW. Władze wojskowe wydały zarządze 
nie w sprawie urlopów świątecznych dla żołnie 
rzy wyzn. mojżeszowego. Urlopy żołnierzom Ży 
dom udzielane będą na czas od 17 do 23 b. m. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zarząd Związku Księgowych Oddział w 

Wilnie zawiadamia, iż w piątek 12-go kwietnia 
r. b. o godz. 19 w lokalu Oddziału ul. Mickiewi- 
cza 24 m. 3 wygłoszone zostaną referaty: 

1) P, dyr, Jakób Malicki a, sprawa ubez- 
pieczeń społecznych; b) o zawodzie księgowego 

2) P. prof. Adam Bildziukiewicz Szacowanie 
remontu przy inwentaryzacji. 

Wstęp wolny. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Walne Zgromadzenie Wil. Okr. Wojew. 

LOPP. 30 marca r. b. w lokalu Obwodu Miej- 
skiego LOPP odbyło się doroczne Walne Zgro- 
madzenie Okręgu przy obecności delegatów 
wszystkich Obwodów Pow. LOPP. Zebranie za- 
gaił prezes Zarządu Okr. wicewojew. Marjan 
Jankowski charakteryzując w krótkiem prze- 
mówieniu rozwój prac LOPP w 34 r. na terenie 
województwa oraz zamierzenia na rok 1935. 
Na przewodniczącego wybrano przez aklamację 

    

   

   

„inž. Henryka Jensza delegata Obwodu Miejskie- 
go LOPP. 

Że sprawozdania Zarządu Okr. za rok 1934 
a, że wszystkie zamierzone prace zostały 

ne i budżet Okręgu zrealizowany w 
Sprawozdanie przyjęto, udzielając Za- 
absolutorjum. Zatwierdzono plan prac 

i budżet na rok 1935 zamykający się po obu 
stronach suma 157.000 zł. 

Wybrano do Zarządu: pp. Marjana Jankow 
skiego ponownie, płk. Aleksandra Aleksandro 
wicza, kpt. Niedzielskiego i przedstawiciela Ku- 
ratorjum Okręgu Szkolnego, do Komisji Rewi- 
zyjnej pp. Kazimierza Świąteckiego, Tadeusza 
Miśkiewicza i Henryka Karczewskiego, na dełe. 
gatów na Walne Zgromadzenie LOPP pp. Ste 
fana Wi iśniewskiego i i Jerzego de Tramecourt. 

SPRAWY ZYDOWSKIF 
— Z ŻYDOWSKIEJ GMINY WYZNANIO- 

   
161%,. 
rządow 

          

   

    

   

Wyznaniowej postanowiono wyasygnować 15 1 
zł. na przaśniki, 3.500 zł. na kuchnię świąteczną 
dla żołnierzy, 1500 zł. dla domów sierot, 250 zł. 
dla „TOZ*, 5000 zł. dla nauczycielstwa, 250 zł 
la seminarjum „Tarbut“ i t. d. 

Na iem samem posiedzeniu odczytano pro- 
tokuł z kontroli gospodarki Gminy, przeprowa- 
dzonej ostatnio przez władze nadzorcze. Zapadła 
vchwała zwołania w najbliższych dniach Rady 

celem oznania jej z wynikami kon- 
stanowiska. (m). 

V OKRĘGOWA KONFERENCJA SJO 
VA zakończyła obrady powzięciem <ze 

gu rezojucyj m. in. apelem do skonsolidowania 
atowego ruchu ogólnych sjonistów, rezolucją 

w sprawie wznowienia akcji zbierania funduszów 
narodowych, ułatwienia i umożliwienia emigra- 
cji do Palestyny i t, d. 

Pod koniec wybrano mężów zaufania, którzy 
mają kierować organizacją ogólnych sjonistów w 
woj, wiłeńskiem. M. in. zostali wybrani mężami 

  
  

      

     
      

  

   

   

        

zautania wilmianie pp: Z. Grynberg, adw. Rud- 
nicki i M. Zajdsznur. (m) 

RÓŻNE. 
—- SPROSTOWANIE. W sprawozdaniu z za: 

kończćnia su Społeczno- -Oświatowego dla mło 
dzieży wie, j, zamieszczonem w „Kurjerze” 7 

    

dnia 7 b. m, — mylnie podano, że nagrodę: apa 

rat radjowy — ofiarowała Rada Naczelna Zw 
Mł. Wsi 

Aparai len ofiarowały Państwowe Zakłady 
ieletechniczne w Warszawie. 

— CHOROBY W WILNIE, W tygodniu u- 
biegłym na terenie Wilna zanotowano następują 
ce wypadki chorób zakaźnych: ospa wietrzna 1, 
tyfus Lrzuszny 2, tyfus plamisty 4, płonica 4, bło 
nica 4, grupy 1, gruźlica tl (5 wypadków śmier 
telnych), jaglica 2. 

Ogółem clhorowało 32 przyczem 6 
RO : : ':.’ PASZE AGARZE 

Zjazd Inwalidów 
W niedzielę 7 b. m. odbył się w Wilnie 

okręgowy zjazd delegatów Związku In- 
walid6w Wojennych R. P. 

Na Zjazd przybyli przedstawiciele 
władz państw owych. Między inn. zjazd 
witali radca Trocki z Urzędu Wojewódz 

kiego oraz starosta wileńsko - trocki de 
Tramecourt. Zjazd przed przystąpieniem 
do obrad wysłał depesze hołdownicze do 
Pana Prezydenta R. P., Marszałka Pił- 
sudskiego i p. Premjera Sławka. , 

Pogotowie nocne Ubez- 
pieczaln!: Zawalna 8 
Ubezpieczalnia społeczna zlikwidowa 

ła już ostatecznie lokal swój przy ul. Do 
minikańskiej. Noene pogotowie ubezpie 
czalmi przeniosło się do lokalu przy ul. 
Zawalnej 8. 

osoby, 

    

Na sobotniem posiedzeniu Zarządu Gminy * 

i wybieglszy na środek pokoju strzelił sobie w: 
skroń. 

Kula przebiłą głowę nawyłot. 
Na miejsce wypadku wezwano lekarza, któ- 

ry stwierdził, iż Januszkiewicz nie żyje. Sędzia 
Kuźmiński ctrzymai niebezpieczną ranę w ako 

licy brzucha. 

Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości da 
święcian wyjechał z Wiina dr. Janowicz. SĘ 

dziego Kuźmińskiego przewieziono w stanie bez 
usdziejnym do Szpiłala Powiatowego w Święcia 
nach, gdzie wczoraj poddany zosiał operacji. Le 
karze mają bardzo nikłe nadzieje utrzymania 
40 przy życiu. 

Sędzia Ryszard Kuźmiński sprawował jaż 
urząd sędziego grodzkiege w Łyniupzch od sze 
regu lat. Ma żonę i dwoje dzieci, którzy mieszka 
li w Łyntupach. 

SANUSZKIEWICZ POSZLAKOWANY 
O NADUŻYCIA. 

Jak się dowiadujemy tio iragedji przedsia- 
wia się następująco: Januszkiewicz ostatnio za 
siał pesądzony © madużycia pieniężne. Sędzia 
Kuźmiński powiadomił o tem naczelnika Sądu 
Grodzkiego w Wilnie. Niedawno Januszkiewicz 

wezwany był do Wilna, gdzie badano go w Są 
dzie Okręgowym. Już wówczas zawisłe na nim 
widmo zawieszenią w czynnościach i ewentualne. 
go procesu 0 nadużycia. Tem się tłumaczy staż 
podniecenia Januszkiewieza. G 

Januszkiewicz był kawalerem i nie cieszył 
cię $ mace: dobrą opinją. Nika 

DOCHODZENIE. 
Po otrzymaniu wiadomości o tragedji w Łyn 

„apachi na miejsce wypadku wyjechali z Wilna 
— Naczelnik Sądu Grodzkiego, 'wiceprokuralor 
12 rejonu p. Dowhor. Jednocześnie udał się de 
Łyntup ze Święcian komendant policji powiate 
wej. (e). 

    

    

    

  

TEATR NA POHULANCE 
Dziś o g. 8-ej w.i Jutro o g. 4-ej B 

6 0L 6 0 TA — Ceny zniżone 

Jutro, 10.IV o g. 8-ej wiecz. 

koncert AL. WIELHORSKIEGO 2 

Wilno w cyfrach 
(V) 

Ruch ludności 

  

  

Х го!… \\п‹аші w Wilnie 
isko 194.000 mieszkańców. Do roku 1933 przy- 

było dalszych kilkanaście tysięcy. Zwraca uwagę 
wielka nadwyżka kobiet nad mężczyznami, о 18 
tysięcy. Rzuca się również w oczy zmniejszenie 
przyrostu naturalnego z 6,4 w roku 1928 na 3,4 
w roku 1933. Mimo wahnień w pośrodku tych 
dwu lat, można upatrywać tu objaw związany 
z gospodarczym kryzysem i szezególnie ciężkim 
stanem miasta w łatach kryzysu. Obniżki do- 
znała też liczba zawieranych małżeństw, lecz 
nie jest ona stosunkowo znaczna. Że zaś obni- 
żyła się też liczba zgonów, przeto tem wydat- 

niejsze musi być zmniejszenie liczby urodzeń. 
Istotnie spadło omo z 20,8 na 15,1. Z kryzysem 

wstąpiliśmy wyraźnie w okres wegetacji przy- 
rostu. 

Ciekawoslką jest, że najwięcej małżeństwa 
zawarto w lutym i listopadzie, najmniej zaś w 
przysłowiowym marcu i pełnym czaru wiosea- 
nego maju, 

Najwięcej urodzeń było w kwietniu i grud- 
niu, 

Przy rost nałuralny nie kształtuje się jednako 
u wszystkich grup ludności. Jest on wyższy u 
Polaków niż u Żydów. Widać to już z porówna- 
nia stanu z lat 1916, 1919, 1923 i 1931, w których 
procent Polaków wzrasta z 50 na blisko 66, 
Żydów zaś spada z 43 na 28. Zmniejsza się rów 
nież w tym okresie liczba Białorusinów, Litwi- 
nów i Niemców, wzrosła natomiast liczba Ro- 
ruchu łudności jest jednak wyznaniowa, która 
wiajace. 

Niestety niema narodowościowej statystyki 
duchu ludności, jest jednak wyznaniowa, która 
rzuca jeszcze garść światła na populację poszcze- 
gólnych grup efniecznych. Otóż olbrzymie gros 
przyrostu naturalnego w latach 1932 i 1933 
przypada na wyznanie rzymsko-katolickie. Nad- 
wyżka urodzeń nad zgonemi.w tei grupie, t. j. 

u Polaków wynosiła w roku 1932 --932, w 1933 
-+763. Natomiast we wszystkich prawie innych 
grupach wyznaniowych miała miejsce nadwyż- 
ka zgonów nad urodzeniami. U Żydów wynosiła 
ong, w roku 1932 —26, w roku 1933 —85. 

Wiemy skądinąd, że nie jest to zjawisko 
przypadkowo tylko dające się stwierdzić w Wił- 
nie, ani odosobnione, Olrzymi przyrost ludności 
żydowskiej należy już do przeszłości, Wręcz 
przeciwnie stwierdzono, że w wiełu środowi- 
skach stan liczebny Żydów maleje niezależnie 
od zjawiska emigracji. W Wilnie stan liczebny 
Żydów ulega zmniejszeniu, mającem swe źródł» 
m. i. i w ujemnym stanie przyrostu naturalnego, 

który prawdopodobnie okaże się stałym obja- 
wem. AE. 

Bezrobotni żądają pracy 
Dziś rano przed lokalem Państwowego Urzę 

du Pośrednietwa Pracy zgromadziło się kilkuset 
bezrobotnych, którzy żądali pracy w okresie 
przedświątecznym. Bezrobotni wyłonili następe 
nie ze swego grona delegację, która udała się 
do Urzędu Wojewódzkiego i przyjęta zostału 
przez radcę Trockiego z wydziału zdrowia i ©- 
pieki społecznej. ы 
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RADJO 
WILNO 

WTOREK, dnia 9 kwietnia 1935 roku. 
6.30: IPieśń. 6.33: Pobudka do gimnastyki. 

4.36: Gimnastyka. 6.50: Muzyka. 7.15: Dziennik 
poranny. 7.25: Muzyka. . Program dzienny. 
7.50: Chwilka spoleczna. 7 Giełda rolnicza 
8.00: Audycja dla szkół. 11. 2 
nał. 12.03: Kom. met 

СЫ dla kobiet. 1 
13.05: z oper franc 
13.50: Odcinek powieściowy. 15. 
P.[R. 16.30: Opowiadanie dl: 

Koncert kamerałn Skrzynka 
18.00: Arje i pieśni. 18.1 Audycja 

poetycka „Jan Kasprowicz”. 18.30: Koncert rek 
lamowy. 18.40: Życie artystyczne i kulturalne 

i „Łotwa 

Program na środę. 19.17: Ze 
. 19.25: Wiad. sportowe. 19.35 

с eljeton aktualny. 20.00: W pięć- 
sięciolecie pierwszego koncertu kompozytor 

skiego Ig o Paderewskiego. Wł przerwie 
Dziennik 2.00: „Z wyborów w Gdań 

sku* felj. 2 ncert mandolinistów 5; 
Tradycje i zwyczaje angielskie — felj. 23.00: 
Kom. mei. 

ŚRODA, dnia 10 kwietnia 1935 roku. 
6.30: Pieśń. 6.36: Gimnastyka. 6.50: Muzyka 
Program dzienny. 7.50: Audycja Iniarska. 
Giełda, rolnicza. 8.00: Audycja dla szkół. 

5: Czas. 12.05: Ubwory Mozarta (płyty). 12.30: 
Ghwilka dła kobiet. 12.50: Dziennik południowy. 
13.00: Koncert ork. sałonowej. 13,50: Codzienay 
odcinek powieściowy. 15.45: Zespół F. Dzierża- 
nowskiego, W. Sucheckiego i Kazimierza Szer- 
szyńskiego (piosenki). 16.30: Wpływ wiosny na 
cerę — odczyt. 16,45: Urbano i iIKurenko na pły- 
tach. 17.00: Koncert solistów. 17.50: Książka 
i wiedza — odczyt. 18.00: Koncert na teorbanie 
artysty kobzarza Włodzimierza Szulca. 18.15: 
Wesoły sketch. 18.30: Audycja dla dzieci, 18.40. 
Życie artystyczne i kulturalne miasta. 18.45: 
Recital fortepianowy prof. Aleksandra. Wielhor- 
skiego. 19,00: Program na czwartek. 19,15: Prze 
gląd litewski. 19,25: Wiad. sport. 19.35: Koncert 
chóru „Harmonja*. 19.50: Feljeton aktualny. 
20.00: Fragmenty z „Dzwonów Kornewilskich“. 
20.45: Dzienik wieczorny. 20.55: Jak pracujemy 

i żyjemy w Polsce. 21,00: Koncert Chopinowski. 
"21.30: Audycja pogodna w opracowaniu Konstan 
tego Gałczyńskiego. 21.40: Koncert laureata I-go 
Międzynarodowego Konkursu skrzypeowego im. 
Henryka Wieniawskiego w Warszawie. 22.00: 
*Koncert reklam. 22.15: Koncert życzeń (płyty;. 

    
  

  

   
   

  

    
      

    

    

    

   

  

:i młodszych. 
   

    

   
    

  

      

    

    
   

   

   

    

  

    

  

    

   

  

„KURJER* z dnia 9-go kwietnia 1935 r. 

Teatr i muzyka 
ZATR MIEJSKI POHULANKA, 

— Dziś, we wtorek dn. 9 b. m. o godz. 8 w. 

-rjum pasyjne w XII obrazach „Golgota*— 
onaniu całego zespołu oraz statystów. 

Chór pod kierownictwem prof. Adama Ludwi- 
ga, Ceny zniżone. Dochód przeznacza się na 
ufundowanie bibljoteki Związku Intel. Katolic- 
kiej. UWAGA! — koniec przedsławienia wiecz. 

   
  

  

     

    

o godz. 10- - przyjezdni zdążają na. pociągi. 
— Jutro, w środę dn. 10 b. m. o godz, 8 w. 

Koncert prof. eksandra Wielhorskiego. 

— Juirzejsza popoludniowka „Golgoty“ Jut- 

  

ro, w środę dn. 10 b. m. o godz. 4 misterjum pa- 
syjne „Gołgota'* — które ze względu na swą 

podniosłą i wzruszającą tres 
bokie wrażenie, Ceny zniżone. 

— KONCERT PROF. ALEKSANDRA WIEL- 
HORSKIEGO. Jutro, w środę dn. 10 b. m. 6 
godz. 8 wiecz, odbędzie się koncert w teatrze 
na Pohulanee, znanego kompozytora i pianisty, 
prof. Aleksandra Wielhorskiego, z udziałem 
sławnej śpiewaczki Zinaidy Kowarskiej (sopran). 

    — wywiera głę-    

  

TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA”. 
— Ostatni występ J. Kulezyckiej. „Wiktorja 

i jej huzar“. Dziś ukaże się po raz ostatni pięk- 
na op. Abrahama „Wiktorja i jej huzar*, która 
cieszy się niesłabnącem powodzeniem. W rolach 
głównych J. Kułczycka i K. Dembowski, Pozatem 
udział bierze cały zespół artystyczny. Geny pro- 
pagandowe od 25 gr. 

    

HELIOS) 
„. VERONIKA 

Dziś 
ostatni 
dzień Franciszka GAAL 

NAD PROGRAM: Kolorowa atrakcja „W lasku 
wiedeńskim, PAT ornz Tygodnik Paramountu 
Poczalek-ssaneżwć Podzz 0-010 

  

PAM Ostatni 

dzień 

w filmie 

MARZĄCE USTA (£. Bergner) 
Następny program: Al JOlson, (romanse w języku rosyjskim), Ricardo 

Cortez i czarująca Dolores del Rio, 

WONDER BAR 
10000 cudów! 

  

e A % 8 wa ol Dziś wiełka rewelacja sezonu! 

Jeannette Macdonald Maurice Chevalier" 
w największym flmie od czasu wynalezienia taśmy filmowej p. t. 

Reżyserja: Ernest Lubitsch 
Film został uznany przez całą prasę i publiczność za najlepszy 
w bieżącym sezonie. 

WESOŁA WDUWKA/ 
Muzyka: Franciszek Leha1 

Seanse o godz. 4—6—8—10.15 

| 

     

  

— „Domek z kart po cenach propagando- 
wych. Jutro grama bedzie w dalszym ciągu uro- 

cza komedja muzyczna Granichstaedtena. ,„Do- 

mek z kart“, ujęta w 7 barwnych obrazów, u- 

Film dla wszystkich! Potężne arcydzieło filmowe! 

rozmaicona efektownemi baletami, 
— Czwarikows premjera w „Lutni“. W czwar 

įbližszy wejdzie na repertuar pełna hu- 
moru, žycia i zabawnych sytuacyj melodyjna op. 
Zierera „Wiesola para“, 
będą: Hualmirska i Tatrzański, w otoczeniu ca- 
łego zespołu artystycznego pod reżyserją M. 

kiego. Zespół baletowy z Martówną 
i Ciesielskim na czele wykona: sielankę tyrol- 

tek ne 

  

Domosław: 

  

którą reprezentować 

W roli głównej 
genjalny 7-letni 

ską oraz efektownego kankana. Całość ujęta w 
nowe szaty dekoracyjne i kostjumowe, Bilety 
już są do nabycia w kasie teatru „Lutnia*. 

  

Otaczaj dziecko opieką 
bo to przyszłość Narodu 

Kd 
każdy mężczyzna 
chciałby być jel parłnerem. Podziwiają ją 
wszyscy nie dla jej urody 

stosowaniu pudru i 

lecz dla wdzięku, 
którym wszystkich czaruje. Ten urok {а5су- 
nującej kobiecości zawdzi 

kremu ABARID- 
ęcza umiejęłnemu 

Oba te preparaty zawierają wyciąg z ce- 

bulek białej lilji, który upiększając na- 
skórek, jednocześnie chroni go i odżywia. 

DUDER i KREM 

ABARID 
PERFECTION“ VATA LOTOS .. 

ONYCIA TWARZY STOSUJCIE ZAMIAST MYDŁA OTRĄBKIABARIS 

  

UDZIELAM 

LEKCYJ MUZYKI 
NA GITARZE i MANDOLINIE 

Organizuję orkiestry ludowe i dęte, — Piszę 
azkoły, albumy, partitury orkiestrowe, Lekcyj 
udzielam w mieszkaniu retlektanta. Dowiedzieč 
wię: Biskupia 4—18, lub Św.Wincentego 6/17—3 

Kapelmistrz L. Klawakin 

Buchalter 
z rutyną, praktyką fabryczną (pożądane cukrow 
nia) poszukiwany na wyjazd Woj. Nowogródz- 

kie. I 

Tylko pisemne oferty — z dokładnem poda- 

niem warunków — Dąbrowa — Budzyński War 

  

  szawa — Pierackiego 17. 

AKDAKCJA 1 ADMINISTRACJA : Wilno, Bist. Bandurskiego 4. Telefony : Redakcji 79, 

Ańmiatstracja 

  _ sellimetrowy przed tekstem — 75 gr, 

e wgłorzenie cyfrowe i tabelaryc: 

  

    WG PTR SC ROAR 

Wyd. „Kurjer Wileński" Sp. z 6. 0. 

OWC OIN? 

Absoiwent 
4-kl. średn. Szk. Handl. 
poszukuje pracy biuro- 
wej, bądź też w przeds. 
spółdzielczem lub pry- 
watnem. Oferty sub. Ma- 
ciej Wołejko, m-ko 
Gierwiaty (yis a vis ko- 
ścioła), pow. wil.-trocki 

   
   

czynna od godz. 91, —31/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. jan 

Konto czekowe P..K. O. Nr. 80.750. 

S7WA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domii lub przesyłką pocztową i в m 

w tekście 60 pr., za tekstem—30 gr., kronika redakc., komunikaty — 70 gr. ! 

nomerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%, 

Uxłsd ogłoszeń w ickście 4-ro łamowy, za tekstem 8-mio łamowy. Adm zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjm 

R KET 

  
Cżzem.w:budżęcie jest kóńtrola: 
Tem: dla zdrowiaśbywa „OLLA 

OGNISKO | 
W rolach głównych: 

Zrealizowane z niebywał. rozmachem 
i wielkich wysiłków artystycznych. 

JUŻ WKRÓT E W KINIE 

NOC CUDÓW 
(LE DRAME DE LOURDES) 
Jean Bara. Helios 

DZIŚ Największe polskie arcydzieło filmowe 'p. t. 

Prokurator Alicja Horn 
Jadwiga Smosarska, Zosia Mirska, Loda Halama, Fr. Brodniewicz, Bogustaw Samborski 
NAD PROGRAM: Urozmalcone OOGATKI DŹWIĘKOWE. Pocz. sennsów codz. o x. 4-0ifle.p- 
  

KONKURS 
Wiłeńskie Wojew, T-wo Przeciwgruźlicze 

Pododdział w Trokach ogłasza konkurs ma sta- 
nowisko higjenisiki w tamtejszej Poradni Prze- 
ciwgruźliczej. 

Koniecznym warunkiem jest wyszkołenie w 
zakresie działalności placówek  przeciwgruźli- 
czych, wyszkolenie z dziedziny akcji zwalczania 
jaglicy b. pożądane. Wynagrodzenie 100 zł. mie ; 
sięcznie. - 

Podamia z własnoręcznym  odpisem  Świa- 
dectw mależy kierować pod adresem T-wa w 
Trokach de dnia 25 kwietnia b. r. 

. Zarząd W. W. T. P. 
Pododdział w Trokach. 

E NOWOCZESNE 

MEBLE | srycowe 
* gotowe i na zamówienia, 

sypialnie, stołowe i sztuki pojedyńcze 
poleca po cenach dostępnych 

STOLARZ 
Dostawca firm: Br. Łokucjewski i Oikin 
Dojazd autobusem: z Placu Orzeszkowej 

do ul. Równe Pole 5-a 

STANISŁAW SKRODZKI 

Potrzebny pokój | * pobliżu Mickiewicza 
mieszkanie 

bez mebli x wygodsmi | wygodami 3 pokoje 

Oferty do „Kurjera parter tamże sklep 

Wileńsk.* pod nr. 15 

POKÓJ 

  

  

      

POKÓJ 

  
  

  

umeblowany, og WYB0* | słoneczny, umeblowany 

o EE 2 wygodami, solidnemu 
so uł, Wiwulskiego 14—16 

AA | (front) od 3 do 6. 

Mieszkanie Zskretowa PLA 3-pokojowe z wszel- Nr. 14 
kiemi wygodami — do |do sprzedania. Siera- 

kowskiego 21 — 3 wynajęcia, zaułek Ber- 
godz. 3 — 4 p.p. nardyński 10. 

    
   

isiracja zastrzega sobie prawo 

  ZZ 

już 
wyszedł Nr. 2 

(kwietniowy) 

ё сепа 50 groszy 

Wydawnictwo 
-.NOWA LINJA” 

Kraków 

Skrytka pacziowa 272 

     
   
    

    

' “ „GALA 
Niemiecka 24 poleca 
lody „Plombir“ lody 

Cassati czekolady, cuk- 
ry, słodycze wschodnie 

ceny najniższe 

  

Zginął pies 
doberman 

czarny z małą strzałką 
z obrożą zamkniętą na 
kłódkę wabi się „Bój”. 
Odprowadzić za wynag- 
rodzeniem ul. Sierskow- 
skiego 4 m. | tel. 13-34 

  

Zakład Fryzjerski 
Męski i Damski 

JANKIELA 
uł. Kalwaryjska Nr. = 
Wykonuje roboty 

chowo. 

  

Zakład Fryzjerski 

„BORYS“ 
Bakszta | 

Trwała ondulacja. 
Szwajcarski aparat. 
Elektryczne, parowe   

za min. jednoszp.,jogłoszenia mi 

„Mobile“ 

  

Druk. „Znic2“, Wilno,„ał=Bisk. Bandurskiego 4, tel. 3-40. 

|STAW 
  

"BOLE GLOWY 
(BÓLE ZĘBÓW 

EZIEBIENI SRA PREĄE 

Žau KO G UT EK 
SPRZEDAJĄ” APTEKI 

   

      
   

    
   
     CE 

   . 

  

DOKTÓR 

Wolfson 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 
Wileńska 7, tel. 10-67 
Przyjm. od 9—1 1 4—8 

DOKTOR 
ZYGMUNT 

KUDREWICZ 
Chor. wenerycz,, ayfilie. 
skórne i moczopłciowe 
Zamkowa 15, tel. 1960 
Przyjm. od 8—1 i 3—2 

    

Doktór Medycyny 

CYMBLER 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 
Mickiewicza 12 róg 

Tatarskiej, telef. 15-64 
przyjm. od 9—2 i 5—7!/ą 

  

LEK. - DENTYSTA 

N. Jeselewicz 
Wileńska 6 

Leczenie, usuwanie, 
zęby sztuczne 

AKUSZERKA 

Maria Laknertwa 
Przyjmuje od 9—7 w 
ul. J. Jaslfūskiego 5-20 

  

  rėg Ūliarnej (obok Sądu 

Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 1— 2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 

Drukarnia — ul, Biskupa Bandurskiego 4. Telefon 3-40, 

dodatkiem książkowym 3 zł., z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 zł. CENA OCL 

szkaniowe — 30 gr.za wyraz. Do ių 

Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Za numer dowodowy 15 g 

uje zastrzeżeń m ь 

  

DOKTOR 

Bernsztejn 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowo 
Mickiewicza 28, m. 5 
Przyjm od 9—1 i 4—8 

DOKTÓR 

M. Zaurman 
choroby weneryczne. 

skórne i moczopłeiowe 

Szopena 3, tel. 20-74 
Przyjm. od 8--9 į 4+—6 

  

  

  

B. NAUCZYCIEL 
GIMNAZJUM 

ul. Królewska 7 — 12 
udziela lekcje i korepe- 
tycje w zakresie 8 kla- 
gimnazjum ze wszyste 
kich przedmiotów. Spe- 
cjalność: matematyka, 

fizyka, język polski 

(faBuwiE) 
TAMIE, SOLIDNE 
| GWARANTOWANE 

TYLKO 
z PRACOWNI 

WLUCENTEGOPOPIAŁŁO 
WILNO 

kk ZA 

   

  

    
ZER SC KO IKI ESO CO PES KIA RECO ORCO CAE ODW 

. Administr. 99. Redaktor naczelny przyjmuje od g. 2 —3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od g. 1 —3 ppoł 

93,— 31, 1 7-— 0 więęz 

SZEN: Że wiersa 

cem dolicza się 

  

    

Redaktor odpew. Witold Kiszkia.


