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(cali i kommiści przeciwko projektowi Oomergue a 
Narady frakcyj parlamentarnych 

PARYŻ. (Pat). Debaty nad prowizor 

jum budżetowem na pierwszy kwartał, 

1935 r. zostały przełożone na czwartek 
Przewodniczący izby deputowanych 
zwrócił uwagę premjerowi na koniecz- 
ność poświęcenia dnia środowego na pra 
ce komisyj parlamentarnych. przewidzia 
ne regulaminem izby. Jutro izba depu 
towanych uczei pamięć króla Aleksand- 

ra, min. Barthou i prezydenta Poincare 
go. jednakże przed tem posiedzeniem 
zbierze się w pałacu Elizejskim rada mi 

nistrów, która obradować będzie nad sy 
tuacją polityczną. 

Jutro zbierze się na narady grupa 
parlamentarna radykałów, która ustali 
swój stosunek do projektów rządowych. 
Inne frakcje parlamentarne także zwo- 

łały posiedzenia. Zdecydowanie negatyw 
ne stanowisko do projektów Doumer- 
gue'a zajmują socjaliści i komuniści. 

Co do radykałów to ugrupowania sto 
ją naogół na gruncie utrzymania rozej- 
mu politycznego, zarysowują się nato 

Kombatanci francuscy za reiormą 
PARYŻ. (Pat). W Clermont Ferrand 

odbyło się zebranie byłych kombałan- 
tów, którzy w liezbie około kilku tysię- 
cy przybyli, aby wysłuchać referatu de- 
putowanego Goy na temat reformy pań 

stwa. 
Goy podkreślił, że dwie największe 

organizacje byłych kombatantów, a mia 
nowicie unja narodowa i unja federalna, 
grupujące razem około 2.009.000 ezłon- 
ków, wypowiedziały się za przyznaniem 
prezydentowi republiki prawa rozwiązy 

wania izby bez uprzedniej zgody senatu. 
Jeśli jednak parlamentarzyści będą 
sprzeciwiać temu projektowi, to mo- 

Akiai Z ISSN A PKT хОЕНКЙ 

Twarda reka litewska 
w Kłajpedzie 

KRÓLEWIEC, (PAT). — Litewska agencja 
telegraficzna donosi, że gubernator, Kłajpedy 
zarządził dochodzenie dyscyplinarne przeciwko 
6 leśniczym narodowości niemieckiej za należe 
nie dc zakazanych  organizacyj antypaństwo- 
wych. 

  

80 procent 
mówi po niemiecku 

Nieudana ankieta w szkołach 
kłajpedzkich 

KRÓLEWIEC. (Pat). Na obszarze Kłajpedy 

przeprowadzono ankietę w sprawie języka jakim 

dzieci w wieku szkolnym posługują się w roz- 

mowie z rodzicami. Celem ankiety miała być 

zmiana języka wykładowego. : 

80. proc. rodziców podało język niemiecki ;a 

ko swój ojczysty i dzieci. Wiskutek tego Litwim 

nie będą mogli zmienić języka wykładowego w 

żadnej szkole. 

Wynik ten przypisują presji wywieranej na 

rodziców przez nauczycieli Niemców. 

—o||0— 

Modły za Hitlera 
BERŁIN, (PAT). — W urzędowym organie 

pasterów ewangelickich Berlina ogłoszony 70“ 

stał następujący rozkaz biskupa Rzeszy Miille- 
ra: 

Zarządzam, aby w czasie niedzielnych na- 
bożeństw regularnie zanoszono mogły za kan- 

elerza i wodza naredu niemieckiego Adofla Hit 
Hera. 

Giełda warszawska 
WIARSZAWA. Pati. Berlin 213,90 211.90: 

Londyn 26.56 — 26.30; Nowy York 5.323/4 — 

5.2634, Kabel 538 UA — 5.27 1/4; Paryż 34.99 
34.82; Szwajcaria 172.87 — 172.07. 

Dolar 5.28; Dolar zł. 8.91. 

Rubel 4,58 i pół za dziesiątki i 4.59 ; pół za 
dziesiątki 

Czerwońce 

ka 53,25. 

   
  

  

1.88. Budowlana 46.50; Dolarów 

gą łatwo narazić się na zarzut, że trzy- 
mają się kurczowo swoich mandatów i 
obawiają się wyroku wyborców. 

miast poważne zastrzeżenia co do tak- 
tyki stosowanej przez premjera Doumer 
guea w celu przeprowadzenia reformy 

ustroju państwowego. 

Prasa sowiecka broni 
liberalizmu... we Francji 

(PAT). — Prasa sow     

        

   MOSKW: 
ła ostatnie 

cka przyję 
wyraźną 

  

Asz) ma podkreślają w 
epeszach z Paryż ystąpienie  Domergue'a 

wko wspólnemu frontowi komunistyczno- 
aznaczają, że w ku!u- 
kt reformy natrafia na 

    

   
   

    

arach parlamentu pr 
bardzo silny sprzeci 

Korespondent parys „Izwiestji” twierdzi, 
że 3/4 izby deputowanych będzie głosowało prze 
ciwko budżetowi. 

   

  

Doumergue 

  

  
Doumergue przemawia przez radjo uzasadniając swój projekt reformy konstytucji we Francji. 

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 

Spółdzielcy ukraińscy 
Prezes rady ministrów prof. Kozłow- 

ski przyjął wczoraj delegację ukraiń- 
skich organizacyj spółdzielczych w 0s0- 
bach dr. Lewickiego, Kwasnycia, dr. Ma 
kucha, Nazaruka i Luckiego. 

W związku z tem Klub Ukraiński na 
desłał do. Klubu sprawozdawców parla- 
mentarnych w Sejmie komunikat, w któ- 
rym m. in. zaznacza, że audjeneja u p. 

u premi. Kozłowskiego 
Premjera trwała 1/, godz. i dotyczyła 
sprawy ograniczenia terytorjalnego i rze 
czowego zakresu działania Związku Re- 
wizyjnego Spółdzielni Ukraińskich. 

Według tego komunikatu, p. Prem- 
jer wysłuchawszy postulatów przedsta- 
wieieli Ukraińców miał zapewnić dele- 
gację, że przed powzięciem ostatecznej 
decyzji raz jeszcze zbada tę sprawę. 

    

Pogłoski o przedłużeniu kadencji Sejmu 
Wczoraj w prasie opozycyjnej uka- 

zały się pogłoski na temat ewentualnego 
przedłużenia kadencji obecnego Sejmu 
o 1 rok, jak również pogłoski na temat 
prace nad rewizją konstytucji. 

Istotnie, pogłoski te krążyły w kulu- 
arach sejmowych, niemniej jednak zali- 

czyć je należy do plotek, jakie zawsze 
od czasu do czasu na łamach prasy par- 
tyjneś ukazują się. 

Ponowne wybory do Rady Miejskiej w Radomiu 
Z Radomia donoszą, że w niedzieię 

4 b. m. odbyły się tam w 5 okręgach wy- 

bory powtórne do Rady Miejskiej naskn 

tek protestu Stron. Narodowego. W wy 

  

niku tych wyborów PPS. straciła 2 man 

daty na korzyść Str. Narod. BBWR utrzy 
mał dotychezasowy stan swego posiada 
nia. 

|bywających na terenie Jugosławji. 

  

  

Przed sesją sejmową. — Izba Kultury. — Prowincja organizuje się. — 
Los robotnika w Rosji sow. — Unormowanie obrotu nasionami olei- 
stemi. — Dzieci Mickiewicza. — Proces Frogć. — KURJER RADJOWY 
  

Herriot wśród dziennikarzy 

        Min. Herriot wśród dz p w rozmowie 
«w proj > reformy konsty: francuskiej. 

Frogć skazany 
BELFORT, (PAT). Dziś przedpołudniem 

zakończyła się sensacyjna sprawa szpiegowska 
iniindenta Fregć — ostatnio tak emocjonująca 
opinję Francji. 

Adwokat oskarżenego w swojem przemówie- 
uiu poddawał w wątpliwość znaczenie i wagę 
złożonych zeznań niektórych świadków. W od- 
pówiedzi na mowę ebrońcy prokurator w moe 

nem przemówieniu zażądał surowgo wyroku, 
twierdząc, iż przekonany jest o winie oskarżo- - 
певс. 

Przed południem ogłoszono wyrok. Frogće 
skazany został na 5 lać więzienia, 10 lat pozba 
wienia praw cywilnych oraz odebranie prawa 
pobytu we Francji na przeciąg lat 10. 

Krauss, który zadenuncjował Frogć skazany 
został również na 5 lat więzienia. 

(Przebieg procesu podajemy na str. 4-ej). 
—o[le— 

Kronika telegraficzna 
— MINISTER TITULESCU odjechał do Bu- 

karesztu. Po drodze min. Titulescu zatrzymał 
się w Sofji, gdzie odbędzie rozmowy z minist- 
rem spraw zagranicznych Bułgarji. 

— MAQ DONALD poddał się dziś lekkiej ope 
racji jamy ustnej. Prawdopodobnie w ciągu 
najbliższych dni Mac Donald powstrzymać się 
będzie musiał od wszelkiej pracy. 

— RZĄD EGIPSKI PODDAŁ SIĘ DO DYMI- 
SJI. Rząd premjera Jehia paszy podał się do 
dymisji. Następca jego nie został jeszcze wyzna 
czeny przez króla. 3 

— PARALIŻ DZIECIĘCY NA POGRANICZU. 
W Skwierzynie na pograniczu i najbliższej oko+ 
licy uporczywie panuje choroba „Heine Medina* 
(paraliż dziecięcy). W! ostatnim tygodniu zanoto 
wano 15 wypadków zachorowań, wobec czego 
władze miejscowe zamknęły szkoły i- zakazały 
urządzania wszelkich publicznych imprez. 

— TATUOWANIE ŻOŁNIERZY. Czasopismo 
„Infantry Journal" występuje z projektem, aby 
każdy żołnierz amerykański był łatuowany, — 
Autor tego projektu twierdzi, że wyżsi oficero- 
wie armji popierają ten plan, który na wypadek 
wojny umożliwi rozpoznanie rannych i poleg- 

tych. 

— WYSIEDLANIE WĘGRÓW 
SŁAWJI Władze administracyjne rozpoczęły wy 
siedlanie obywateli węgierskich. Wysiedlenie 

ma objąć wszystkich obywateli ierskich prze 
Łiczba ich 

wynosi około 30 tys. Wysiedłonym pozostawia 
się trzy dni terminu na opuszczenie Jugosławji. 

TYDZIEŃ PRACY WE 
ystowska.- organizacja pracow 

ów przemysłowych oraz faszystowska argani 
przedsiębiorców zdecydowały wspólnie 

przeprowadzić redukcję czasu pracy. do 40 go 
dzin tygodniowo przy jednoczesnej obniżce za 

--— Redukcja tła ma być przeprowadzo- 
ystkich możliwych okolicznościach. 
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— 40-GODZINNY 
WŁOSZECH. Fas 

    

      

  

    

   



Przed sesją sejmową " 
Dziś rozpoczyna się doroczna, zwy- 

czajna sesja pariamenlu polskiego, poś- 
więcona głównemu jego zadaniu — 
uchwaieniu budżetu państwowego na 
rok budżelowy 1935-3 ie słychać do 
łąd, aby jakieś inne projekty prawodaw 
cze na większą skalę miały być podda- 
ne rozważeniu przez posłów i senato- 
rów. Kilkadziesiąt rozporządzeń P. Pre 
zydenta Rzeczpospolitej, wydanych w 
okresie bezsejmowym. szybko i spraw- 
nie wypełniło lę pracę usławodaweza, 
której rozwój wewnętrznej sytuacji pań 

stwa wymagał. Dekrety te zostały złożo- 

ne Sejmowi i nie ulega wątpliw iż 
zostaną przez Izby ustawodawcze zaapro 
bowane. 

Sprawozdanie z prac rządu w okre 
sie pomiędzy sesjami sejmu złożył w 
swem przemówieniu z dnia 31 ub. m. p. 
Prezes Rady Ministrów prof. Kozłowski 
na zjeździe przedstawicieli _wojewódz- 
kich organizacyj Bezp. Bloku. Zawiera 
to sprawozdanieogromnąsumęwy 
konanych zamierzeń, doty 
cych przedewszystkiem bieżących zagad 
nień finansowych i ekonomicznych. W 

ciągu kilku miesięcy rząd osiągnął bar- 

      

   

    

dzo poważne wyniki w dziedzinie wy. 
równania cen. Szeroko rozwarte 

„nożyce pomiędzy cenami artykułów 

    

przemysłowych a produktów gospodar- 
ki rolnej pomniejszają się powoli lecz 

stale, co ma ogromne znaczenie dla 
przezwyciężenia kryzysu e: 
konomiecznego. wśród najbardziej. 
jego skutkami dotkniętych warstw spo 
łecznych. 

W dziedzinie gospodarczej rząd w 
dalszym ciągu konsekwentnie prowad'i 
politykę deflacji. unikając wszej 
kich ryzykownych pomysłów, któreby 
mogły zagrozić stałości waluty i prze- 
kreślić równowagę budżetu. Stopa ży: 
ciowa przeciętnego obywatela polskiego 

należy zapewne do najniższych w Euro- 
pie. Ale jednocześnie należy stwierdzić, 
że ten sam ay odczuwa objawy 
kryzysu już nie tak dotkliwie 
jak przed rokiem. 

Proces zniżki cen udostępnia powoli 
rolnikowi. robotnikowi i drobnemu u- 
rzędnikowi te niezbędne dla życia arty- 
kuły. które przed rokiem jeszcze były 
dla niego niedostępne. Akcja oddłużenie 
wa oraz reformy ubezpieczeń społecz- 
nych i — miejmy nadzieję — systemu 
podatków, zwłaszcza samorządowych. 
przyniosą niezawodnie dalszą ulgę ob: 
ciążonemu  doniedawna niepbznieraić 
płatnikowi. Wielce pomocną jest też 
zwyżka cen niektórych produktów rol 

nych, która w ostatnich miesiącach dała 
się zauważyć. 

Sejm zbiera się w atmosferze w e w- 
nętrznego spokoju w kraju, o: 
raz budzącego się wśród społeczeństwa 
optymizmu co do dalszego kształ 
łowania się warunków gospodarczych. 
W porównaniu z innemi krajami Euro- 
py, sytuacja Polski zarówno pod wzglę- 
dem politycznym jak i ekonomicznym 
jest naogół zupełnie pomyślna. Oczy: 
cie, opozycja sejmowa nie omieszka spo: 
sobności, aby malować sytuację gdzie 
się da na czarno. Ale ta jej wyłącznie ne 
gatywna metoda z każdym dniem nieo- 
mal znajduje coraz mniej od- 
dźwięku w społeczeństwie, jak na 
to wskazują liczne ostatnio fakty porzu 
cania jej szeregów przez dawnych dzia- 
łaczy, oraz powstawanie coraz to no- 

wych secesyj w łonie narodowej demo- 
kracji. Polityka gospodarcza rządu prze 
była zwycięsko najcięższe swe etapy (ok 
res rządów premjera Prystora) i obec 
nie stają się coraz bardziej widoczne о- 
zytywne jej skutki. 

Moena syluacja wewnątrz państwa 
pozwoliła rządowi na prowadzenie a k- 
tywnej i śmiałej polityki za 
granicznej. W ciągu bieżącego ro- 
ku znaczenie Polski jako współczynnika 
wielkich przemian i konstelacyj między- 
narodowych urosło do niebywałej do 
łąd wysokości. Nie odbywa się ten pro- 
ces bez tarć i kwasów, lecz są one tylko 
potwierdzeniem osiągnięcia prz .z 
Polskę tej pierwszoplanowej (obok 
Anglji, Francji, Włoch, Niemiec i Sowie 
tów) roli, jaką ona w Europie obecnie 
zajmuje. 

  

  

    

            

   iejszem posiedzeniu Sejmu 
spodziewane jest exposć min. Zawadz- 

  „KURJER* z dnia 6-go listopada 1934 r. 

kiego o finansowej i gospodarczej poli- 
tyce rządu. Po sprawozdaniu premj 
Kozłowskiego, które zamykało 

wien etap przebyty, przemówi» 
nie Min. Zawadzkiego zawierać będzie 
zapewne wykład przyszłych prac 
izamierzeń rządu w tej dziedzi 
nie, związanych z wykonaniem złożone 
go Sejmowi projektu budżetu na rok na 
stępny. Ale i z największem zainteresowa 
niem oczekiwać będzie ogół oceny p. Mi- 
nistra skarbu ogólnej sytuacji ekonomicz 
nej kraju pod kątem jej kształtowania 
się w najbliższej przyszłości 

Od zaczynającej ę sesj 
spodziewa się również ogół 
czenia sprawy 
stytue ji. Była ona od początku, i. 
zn. od lat przeszło 4-ch, traktowana z 
koniecznym spokojem i rozwagą. Pro 
jekt pierwotny uległ kilkakrolnym zmia 
nom. Żyjemy na naszym kontynencie w 
okresie tak wielkiej płynności pojęć w 

  

a 

p e- 

  

  

      

sejmowej 
zakoń- 

reformy kon- 

    

  

dziedzinie ustrojowo - politycznej, że 
pośpiech, nie wywołany koniecznością, 

  

nie był pożądany. 
Dziś można już sądzić. 

obozu rząd 
że poglądy 

: Polsce na jej naj- 
szły ustrój dostatecznie się 

skrystalizowały. Uchwała sejmu z 13 
r. b. ulegnie zapewne pewnym modyfi- 
kacjom w Senacie stosownie do wypo- 
wiedzeń się w tej sprawie Prezesa Sław 
ka, ale naogół zasadnicze tezy nie RA 
ną zmianom. Zastrzegamy wszelako, 
są to pr ypuszczenia, oparte jedynie na 

pewnych pośrednich danych. W każdym 
razie należy do pewników. že olwi 
jąca się dziś zwyczajna sesja sejmowa 
będzie ostatnią ze zwołanych na pod- 
stawie dotąd obowiązującej konstylucji. 

„Testis. 

    

  

    

  

    

  

    

   

  

    

abożeństwo w oktawę pogrzebu 
$. р. Marjana Świechowskiego 
AA że dziś, jako w 0k- 

ławę pogrzebu š. p. Marjana Swiechow- 
skiego o godz. 9- cj rano w kościele św. 

Jana w Wilnie odbędzie się nabożeństwa 
za spokój Jego duszy. 

Nabożeństwo to odbędzie się z inieja 
L 

  

  

tywy Instytutu Naukowo - Badawczego 
Europy Wschodniej, Biura „Wilbi*, Klu 

    

bu „Włóczęgów, Zw. Polaków Ziemi Ko 

wieńskiej, wydawnictwa „Kurjer Wileń 
ski* Oraz Akademickiego Zw. Kowień- 

czan w Wilnie. 

  

Plebiscyt w Saarze 
odbędzie się spokojnie? 

Wyjaśnienie min. Simona w izbie Gmin 
LONDYN, (PAT). — Przzwodniczący opozye 

ji Lansbury zwrócił się dziś w izbie gmin z za 

pytaniem do ministra spraw zagr. Simona co 
do kwestji utrzymania porządku w zagłębiu 

Saary. 

Simon odpowiedział, że utrzymanie porząd 

ku należy wyłącznie do komisji rządzącej, któ 
ra ma prawo w razie potrzeby zawezwać wojska 

staejcnujące poza granicami Saary w najbliż- 
szem sąsiedztwąe tego terytorjum. W żadnym 
wypadku nie wchodziłyby tu w grę wojska bry 
tyjskie. Zarządzenia francuskie zostały powzię 
te tylko jako Środek ostrożności. Wojska fran 
cuskie zostaną zawezwane tylko w tym wypad 
ku, gdyby komisja rządząca uważała się za niez 

    

dolną do zapewniy nia porządka. 
Simen oświadczył. że ambasador niemiecki 

von Heesch potwierdził mu dziś wiadomości pra 
sy © zarządzeniach rządu niemieckiego, zabra- 

niających członkom S. A. i S. S. noszenia mun 
durów oraz ruządzania pochedów w odległości 
40 kim. od granicy zagłębia Saary. Simon pod 
Kreślił, że podziękował ambasadorowi z racji 
tych zarządzeń, a następnie przyjął ambasadora 

Francji któremu zakomunikował wyjaśnienią 
amhasadera niemieckiego. 

Simon zakończył swe oświadczenie wyraże- 

niem nadziei, że wobec tych oficjalnych wyjaś 

nień niemieckich plebiscyt w zagłębiu Saary od- 
kędzie się w zupełnym porządku. 

  

; Niemcy nie złożą zobowiązań ochronnych 
w stosunku do opozycji w Saarze 

RZYM, (PAT). — Jutro zbierze się pod prze 
wodnietwem baróna Aleisiego specjalny komitet 
trzech, który przedstawi zbliżającej się sesji ra 
dy Ligi Narodów raport w sprawie plebiscytu 

zagłębia Saary. 
Tutejsze koła niemieckie utrzymują, że Niem 

cy nie zamierzają przedkładać komitetowi żad 

  

nych wniosków ani propozycyj, ponieważ Rze- 
sza nie weźmie żadnych nowych zobowiązań och- 
ronnych w stosunku do ludności głosującej prze 
ciwko Rzeszy, gdyż zobowiązanie takie ograni- 
czałoby suwerenność państwa niemieckiego na 
teryterjum Saary, które z całą pewnością pow 
róci do Niemiec. 

Fenderson konierencję rozbrojeniową 
pragnie obudzić z letargu 

GENEWA, (PAT). — Sekretarjat Ligi Naro- 
dów rezesłał dziś komunikat przewodniczącego 
konferencji rozbrojeniowej Hendersona. Hender 
sen przypomina przedewszystkiem w tym ko- 
munikacie zchowiązania przyjęte w rezolucji z 

dnia 8. 6. Rezolucjų tą kemisja generalna zdecy 
dowala, że niektóre komitety jak bezpicczeńst- 
wa, lotnietwa, fabrykacji i handlu broni praco 

wać będą dalej. Komunikat wspomina następnie 
» rezmcwach przygotowawczych pomiędzy posz 
czególnemi rządami. 

iHendersen uważa, że zmiany, jakie zaszły od 
czerwca oraz prawdopodobny rozwój wydarzeń 
politycznych w najbliższych miesiącach, narzu- 
cają biuru konferencji obowiązki zastanowienia 
nia się nad metodami pracy, nie naruszając przy 
tem zasad na których oparte są  zobowiaza- 
ni przyjęte w lecie przez komisję generalną. W 
uwiązku z istniejącą sytuacją przewodniczący 

Keniereneji jest zdania, że należy odroczyć do 
pcezątku roku przyszłego próby rozwiązania za 
gadnienia rozbrejeniowego i że należy zmienić 
procedurę konferencji tak w zakresie wyboru 
zagadnień mających się stać natychmiast objek 
tem prac kenferencji jak i sposobu przystąpie- 
nia do tych zagadnień. 

W obecnym stanie rzęczy Henderson propo 
nuje ustalenie dla zagadnżeń dostatecznie doj- 
rzałych odrębnych protókułów któreby mogły 
wejść kolejno w życie, nie czekając na opraco 

  

   

    

wanie całej konwencji. Przewodniczący uważa, 
że de %:j kategorji zagadnień mogłyby być prze 
dewszystkiem zaliczone reglamentaeja handlu i 
tabrykacja broni, jawneść budżetów oraz stwo 
rzenie siałych komisyj rozbrojeniowych. 

Komunikat przypemina następnie, że nie 
przystąpiono dotychczas do prac związanych z 
zagadnieniem lotnictwa. Przewodniczący zawia- 
damia wreszcie, że najbliższe posiedzenie pre- 

zydjum odbędzie się 20. 11. o godz. 11.30. 

Gómbós z wizytą w Rzymie 
RZYM. (Pat. Dziś o godz. 20-ej przy 

był tu z Wiednia premjer węgierski Góm 
bós w towarzystwie posła węgierskiego 
przy krywinale Villaniego oraz posła 
włoskiego w Budapeszcie. | 

W Wenecji powitali Gómbósa delegat 
włoskiego MSZ. Capranica, poseł węg. w 
Rzymie Villani i przedstawiciele władź 
miejscowych. Po nadejściu pociągu m» 
nachijskiego, którym przybył poseł wło 
ski w Budapeszcie, premjer węgierski 

odjechał do Rzymu. 
Na dworcu rzymskim oczekiwali 

Gómbósa szef rządu włoskiego Musso- 
lini w t-wie Suvicha, barona Aloisiego i 

    

Rozmowy morskie w Londynie 

      

Na ilustracji uczestnicy rozmów przygotowaw e 
W pierwszym rzędzie od lewej stoją: 
skich, admir. Stani. 

  

ych do konferencji morskiej w Londynie. — 

  

admirał Yamamoto — japoński delegat do spraw mor- 
— amerykański delegat do spraw morskich, 

delegat polityczny, Matsudeira — 
Norman Davis 

japoński delegat polityczny. 
- ameryk. 

innych urzędników. Obecny był również 

poseł austrjacki. Po serdecznem powi 
niu Mussolini i Gómbós przeszli przed 
kompanją honorową, która sprezentowa 
ła broń. Wśród okrzyków, wznoszonych 

na cześć gościa przez licznych przedsia 
wicieli miejscowej kolonji węgierskiej, 
Gómbós odjechał samochodem do posel- 
stwa węgierskiego, gdzie zamieszkał. 

   

    

PROGRAM POBYTU. 

RZYM. (Pat). Program pobytu Góm 
bósa w Rzymie znany jest tylko częścio 
wo. We wtorek przed południem przewi 
dziana jest: konferencją Mussoliniego z 
Gómbósem. następnie śniadanie w po- 

selstwie węgierskiem na cześć Mussoli- 
niego i Gómbósa, wieczorem Mussolini 

podejmować będzie galowym obiadem 
Gómbósa, w środę zaś Gómbós ma być 
przyjęty przez Papieża. 

  

  

  

Dr. S. MARGOLIS 
Roentgenolog — powrócił 

Wilno, Wileńska 39, tel. 9-20 

SNES RS AESEENTST SPINE TS TSS 

Kursy dla komendantėw 
posterunków P. P. 

Na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rze- 
pospolitej z dnia 6-g0 marca 1928 r. minister 

spraw wewnętrznych zarządził utworzenie przy 
szkole dla oficerów policji w Warszawie 2 i pół 
mies. kursu specjalnego dla komendantów po- 
sterunków policji państwowej. 

Kurs będzie liczył około 100 uczniów i utwo 

zony ma być przed dniem 8-ym b. m. 
e, którzy ukończą kurs z wynikic 

ją odpowiednie zaświadczen 
howo-naukowego kierownic 

jego personelu, oznaczenie terminu rozpc 
wykładów, wyznaczenie kandydatów na 

określenie sposobu oceny postępów w 
ustalenie wzoru zaśv 
potrzebne zarządzenia zostały powierzone ko- 
mendantowi głównemu policji państwowej. 

   
   

       

  

    
      

    

kurs, 

nauce, 
adczenia, jak również inne    

  

 



    

»KURJLR“ z dnia 6-go listopada 1934 r. 

Bilans ostatniej 
rewolucji. 

  

  

  
Premjer Lerroux 

Rok bieżący obfituje w wewnętrzno- 
polityczne wstrząsy: w Austrji w ciągu 
tego roku miały miejsce już dwa pow- 
stania, zabójstwo kancel. Dolfussa, serja 

terorystycznych aktów, w Niemczech — 
stracenie ministra i szeregu działaczy 
państwowych, we Francji — ludowe roz- 

ruchy 6-go lutego i przeciągły konfliki 
konstytucyjny, w Jugosławji — zabójst- 
wo króla i szereg aktów terorystycznych, 
poważne rozruchy w Grecji i Holandji i 
wkońcu rewolucja w Hiszpanji. 

  

Rewolucja w Hiszpanii, zdaje się, za- 
kończyła się i obecnie 60 polowych są- 
dów sumuje jej bilans zgodnie z regułą 

vac vietis! 

Hiszpanja ostatniemi laty po kilku 
setkach lat letargu odbyła dość ciekawą 
ewolucję. W ciągu wieków istniały w 
Hiszpanji tylko dwie polityczne siły: ka 
toliekie duchowieństwo i ziemiaństwo. 

Hiszpańskie mieszczaństwo i proletar- 

jat względnie późno wystąpiły na wido- 

wnię. Prawdopodobnie ta właśnie oko- 

Hezn podsunęła w swoim czasie Le- 

ninowi myśl, że tok wydarzeń w Hisz 
panji będzie się odbywał za przykładem 
Rosji. Myśl jego, widocznie streszczała 

    

    

się w następującem: hiszpańskie miesz- 

czaństwo potrafi urzeczywistni 

  

wą re- 
wolucję względnie późno, to jest wów- 

czas, gdy hiszpański proletarjat będzie 

już dostatecznie silny, by pogłębić miesz 

czańską rewolucję w socjalistyczną. In- 

    

  

STANISŁAW LORENTZ 

IZBA KULTURY 
Projekt organizacji 

(Dokończenie) *) 

Nie przypuszczam, żebyśmy mogli 

ściśle określić, z jakich źródeł należy u- 

zyskać fundusze na propagandę kultury 

i właściwie nie do nas należy troska o 

sprawy finansowe, powinnismy jednak 

wskazać zasady, któremi trzeba się tu 

kierować. Określając lzby Kultury, ja- 

ko instytucje s kulturalnego, 

temsamem wyraźnie już stormulowalis- 

my nasze stanowisko i oznaczylišmy źró 

dła, z których czerpać trzeba środki za 

terjalne na cele propagandy kultury; 

podstawą powinny być nie fundusze pan 

stwowe, lecz fundusze specjalne, jak w 

instytucjach samorządu gospodarczego. 

Czy możnaby je zdobyć, wprowadzając 

nowe opłaty specjalne, np. niewielką do 
płatę do abonamentu radjowego, czy re- 

widując podział funduszów, już ustano- 

wionych drogą ustawową, na to my od- 
powiedzieć chyba nie możemy. Podkre- 
SliĆ jednak muszę, że widzę tylko te 2 

drogi, i gdyby wprowadzenie nowych 

opłat, co jest bardzo prawdopodobne, 
napotkało na nieprzyzwyciężone  trud- 
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nemi slowy. wedlug tej koneepeji mi 
czańska rewolucja w Hiszpanji mogła 
być tylko prologiem do socjalistycznej. 

© się jednak okazało w rzeczywi- 

słości? Po długich, nieustających wysił- 
kach w końcu, na wiosnę r. 1931. padła 
władza hiszpańskich Burbonów i naro- 

dziła się hiszpańska republika, co nie- 
zmiernie.zasmuciło pewnych publicy- 
stów. Powstał koalicyjny gabinet lewych 

republikanów i socjalistów. na czele któ 

rego stanął liberał Azana. Rząd ten posta 

wił sobie za zadanie dopędzenie historji, 

czyli naprawienie podstawowych opusz- 
czeń w przeszłości. Wysunął program od 
powiednich reform: agrarna reforma, po 

dział latyfundjów na rzecz bezrolnych 
i małorolnych włościan, osłabienie 
społecznych antagonizmów w drodze sze 
rokiego społecznego prawodawstwa, pa- 
cyfikacja stosunków z baskijezykami i 
katalończykami w drodze rejonalnych 
statutów, przewidujących terytorjalną 
autonomję, zniesienia społecznych przy 
wilejów, oddzielenie kościoła od państ- 
wa, rozbudowa szkolnictwa. 

Taki był program reform liberalnej 
hiszpańskiej rewolucji 1931 roku. Taki 
był kurs polityki rządu Azany. Nie spe- 
cyficznie socjalistycznego w prawodaw 
czych aktach tego rządu nie było. 

Ale możliwe, że po kilkuset latach 
letargu tempo tych reform jednak nie by 
ło odpowiednie dła hiszpańskiego cha- 
rakteru narodowego. W każdym razie po 

    

  

   

    

R. premjer Azana 

ności, pozostawałaby wyłącznie druga 
ewentualnoś wydzielenie drobnej 

części z funduszów, powstających z róż 
norodnych obowiązujących obecnie 
opłat na cele samorządu gospodarczego. 
Zważmy doniosłe zadania Izb Kultur 
i nieproporcjonalnie małe fundusze, n 
zbędne do ich realizaejj — poczujemy 
się uprawnieni, jak przypuszczam. do 
postawienia pozornie tak daleko idą- 

cych dezyderatów. 

Ponieważ przeprowadziłem analogję 
między Izbami Kultury i Gospodarczem:, 
zastanawiając się nad środkami finanso 

wemi, niezbędnemi do utrzymania Iz» 
Kultury, przytoczę definicję terminu ..sa 
morząd* dla uzasadnienia, że istotnie Iz- 
by nasze byłyby instytucjami samor 
dowemi: ..Samorząd jest to sprawowanie 
rządów w pewnym ograniczonym zakre 
sie spraw administracyjnych i na pew- 
nym ograniczonym obszarze terytorjuia 
państwowego przez samo społeczeństwo. 
a nie przez organy państwowej władzy 
wykonawczej. Nasuwałaby się chyba 

tylko jedna wątpliwe = 8) zakres 

działalności Izb możemy uważać za ..za- 

kres administracyjny". Niewątpliwie 

tak. Sama Izba nie byłaby przecież ani 

warsztatem pracy naukowej, ani arty- 
stycznej, lecz organem administracy j- 

nym. ułatwiającym organizowanie ta- 

kich warsztatów i umożliwiającym je- 

dnostkom pracę w dziedzinie nauki i 

sztuki. Administracja dzieli się na: A. 

   

  

   

    

    
  

  

    

nowne wybory w listopadzie ub. r. przy 
niosły zwycięstwo konserwatywno-kle- 
rykalnej Accion Popular. To przesunię- 
cie stosunku sił w parlamencie spowo- 
dowało upadek liberalno-socjalistyczne- 
go gabinetu Azany. Nowa centro-prawi- 
cowa większc kręciła ster państwo- 

wego statku w myśl zasady: powolutku, 
pocichutku marsz spowrotem!  Właści- 
wie mówiąc, reformy rządu Azany jesz- 

cze nie zdążyły we w życie, gdy je 

poczęto już unieważniać. 

    

      

Likwidatorem reform hiszpańskiej 
rewolucji stał się stary osobisty rywal 
Azany Lerroux. Lerroux już od lat 40 
znajduje się na arenie politycznej, przy 

czem umiejętnie lawirował między wła 
dzą monarchistyczną, a republikań.ką 
opozycją. W charakterze takiego medja 
tora stał się najbardziej odpowiednią pu 
stacią dla nowego kursu. Ale w istocie 
był on tylko republikańską dekoracją na 
wego kierunku. Władcą losów za sceną 
był nieprzenikniony wódz potężnej kon 
serwatywno-klerykalnej partji Gil Ra 

bles 

W obliczu nowej konstelacji hiszpań- 
scy socjaliści, którzy po bardzo krótkich 
rządach znaleźli się za burtą, zdecydowa 
li wziąć kierunek na lewo. Psychologicz 
nie to było zrozumiałe: przegrali kam 
panję w parlamencie, chcieli odegrać si 
poza parlamentem. W rezultacie pow: 
stał wspólny front socjalistów z komu- 
nistami i rozpoczęły się szumne mowy 
o społecznej rewolucji. 

Hiszpańscy socjaliści liczyli na akty 
wność robotniczych i włościańskich mas. 
Ale w ich kalkulacji istniał zasadniczy 
błąd. Mieli do czynienia nie z autorytac- 
nym ustrojem, opartym tylko na bagne- 
tach armji, lecz z rządem parlamentar. 

nej większości. W takich warunkach so- 
cjalistyczne powstanie było skierowane 
nietylko przeciw rządowi, ale i przeciw 
większości w kraju. Stawka na „uświ 
domioną mniejszość* tym razem zawio: 
dła. 

Radykalizacja hiszpańskich socjaii- 
stów siłą rzeczy powinna była odsunąć 

od nich grupy liberalne. Jednoczesne wy 
stąpienie katalońskich separatystów nie 
zwiększyło ale raczej zmniejszyło sympa 
tję liberalnych sfer do powstania. 

'Tem niemniej rozbicie socjalistów za 

  

  

        

hiszpańskiej 

    

  

Gil Robles 

daje również ciężki cios i grupom libe- 
ralnym. B. premjer Azana znajduje się w 
rękach rządu i stawiany jest przed są- 
dem pod zarzutem zdrady państwa. 

Przewaga prawicy po rozbiciu socja- 
listów usuwa równowagę politycznych 
sił w kraju. W tej prawicy istnieją roż- 
maite odcienie: klerykaln monarchi- 
styczny, faszystowski. Wszystkie one 
pragną jednego: zawrócenia koła historji 
spowrotem. 

    

  

Formalnie w Hiszpanji rząd parla- 
mentarnej większości zwyciężył lewico- 
wych ekstremistów. Ale zwycięstwo to 

nad lewicowymi ekstremistami nie jest, 
niestety, zwycięstwem umiarkowanego 
kierunku, niwelującego istniejące w spo 
łeczeństwie antagonizmy. Jest to zwy* 
cięstwo prawicowego  ekstremizmu. W 
tem właśnie zawiera się niebezpieczeńst- 
wo: dalszego politycznego rozwoju Hisz 
panji Obserwator. 

oi 

  

ZPOLONIA” 
  

rządową, B. samorządową — tu należy 
I. samorząd terytorjalny i II. samorząd 

gospodarczy, a więc organizacje zawo- 

dów wolnych, samorząd zawodowy rol- 
niezy, przemystowo-handlowy i ubezpic- 
czeń społecznych. Dodajemy w istnieją- 
cych ramach organizaey jnych punkt IE. 
— samorząd kulturalny. 

Organizacja Izb Kultur ląpićby 
musiała w drodze ustawodawczej, jeśli- 
by więc sama koncepcja uzyskała apro- 
batę zjazdu, proponuję przedstawienie 
projektu z prośbą: o rozważenie Minister 
stwu W. R. i O. P. Projekt ten, zaryso- 
wany tu tylko szkicowo, powinnaby oczy 
wiście opracować w szczegółach specjal- 

na komisja lub komitet, wyłoniony przez 
zjazd, opierając się na rezultatach dysku 
sji. Wyobrażam sobie, że gdyby projekt 
został uznany za celowy i możliwy do 
realizacji, wypowiedzieć powinny o nim 
swoją opinję zjazdy działaczy kulturai- 
nych, zwołane we wszystkich naszych 
ośrodkach uniwersyteckich i wreszcie 

ogólny zjazd delegatów. 

Jeszcze raz chciałbym wyjaśnić, 
nie było naszym zamiarem przedstawie- 

nie zjazdowi opracowanego w szczegó- 
łach projektu, wymaga on jeszcze grun- 
townych studjów. Koncepcja nasza opie 
ra się na tezach następujących: 

1) Zadanie propagandy kultury w za 
kresie, obszerniej już wyjaśnionym, pod 
jąč powinny nie urzędy państwowe, in- 
stytucje samorządu terytorjalnego lub 

    
  

    

    

organizacje społeczne, lecz specjalne in- 
stytucje samorządu kulturalnego; 

2) Organizacja tych instytucyj oprzeć 
się powinna o wyższe uczelnie, towarzy- 
stwa naukowe i związki zrzeszeń artysty 
cznych. 3 

Gdyby tezy te uznali Państwo za nie 
słuszne, prosimy o wysunięcie innych 
konkretnych projektów. abyśmy mogii 
wypełnić 3-ci punkt programu naszego 
zjazdu: wskazać, jakiemi drogami przy 
czyniać się należy do umożliwienia ucze 
stnictwa w życiu kulturalnem iednoste 
kom, oderwanym -od ognisk życia nau- 
kowego i artystycznego, i mniejszym, 
nieuniwersyteckim środowiskom. 

  

Ze swej strony proponuję powzięcie 
następujących uchwał: 

Zjazd uchwala: 
I. Powołać Tymczasowy Komitet Zja 

zdu Działaczy Kulturalnych w Wilnie. 
II. Upoważnić Tymczasowy Komitet 

do zwołania drugiego zjazdu działaczy 
kulturalnych w Wilmie na jesieni 1935 r. 

III. Upoważnić Tymczasowy Komi- 
tet do opracowania szczegółowego pro- 
jektu instytutu Izby Kultury i przedsta- 
wienia tego projektu Panu Ministrowi 
W. R. i O. P. 

IV. Uznać obecnych na zjeździe za 
przedstawicieli Tymczasowego Komite- 
tu w ich ośrodkach i zobowiązać do sta- 
łego kontaktu z tym Komitetem. 
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Od kilku dni cała Francja pasjonuje się pro- 
«esem © szpiegostwo, toczącym się w Belforcie. 
Oskarżony — Jerzy Frogć, oticer intendentury. 
Porównuje się ten proces do głośnej przed laty 
sprawy Dreyfusa. 

AKT OSKARŻENIA. 

Odczytany przez prokuratora Verdun akt 
<«skarżenia zawierał ciężkie zarzuty pod adre- 

sem Frogė. W swej długiej, przeszło ezterogo- 

sdzinnej mowie prokurator republiki zarzucał 

<skarżonemu wykradanie i sprzedawanie agen- 

tem państwa ościennego nader ważnych doku- 

mentów wojskowych, dotyczących obrony pań- 

stwa, w szezególności zaś — twierdzy Belfort. 

Swą przestępczą działalność miał oskarżony roz 

świjać w latach 1931 i 1932. 

    

GŁÓWNY ŚWIADEK OSKARŻENIA. 

Podstawę aktu oskarżenia stanowią zeznania 

niejakiego Kraussa, który będąc agentem wy- 

«iadu niemieckiego miał utrzymywać Z oskar- 

żonym kontakt i wypłacać mu — w miarę otrzy 

mywania wykradanych z Beliortu dokumentów 

—opieniądze. Zeznania Kraussa —- prasa franeu- 

Ska nazywa ge szpiegiem polskim — są bardzo 

ohszerne. Trudno je wobec tego cytować in 

€xinso. Ograniczymy się do faktów najważ- 

niejszych. Oczywiście w ujęciu i oświetleniu 

aussa: 
nej es nawiązał z Frogć kontakt w począt- 

%ach 1931 r., za pośrednietwem niejakiego Al- 

brechta. Ten ostatni był również agentem wy- 

wiadu niemieckiego. Po zawarciu znajomości 

* omówieniu warunków szpiegowskiej współ- 

pracy, Frogė i Krauss spotykali się niejedno- 

%krotnie w Paryżu. Spotkania ie odbywały się 

przeważnie w cukierniach. W tym czasie Frogć 

wręczył Kraussowi odpis tematów faktycznych, 

przerabianych w Szkole Wojskowej. Wzamian 

za te cenne dla Niemeów, gdyż oparte na ewen- 

1uzlnych możliwościach przyszłej wojny fran- 

euske-niemieckiej tematy, Krauss wręczył Fro- 

gómu 5.000 franków. х : 7 

Po pewnym ezasie Frogė opuścił Paryż, gdyż 

«trzymał przydział w Belforcie w charakterze 

©fieera intendentury. Krauss, potrzebujące w dal- 

szym ciągu usług Frogć'go odzyskuje go w Bel- 

forcie i nadał z nim współpracuje. Spotkania 

ich odbywały się w ogrodzie miejskim w Bel- 

forcie. Zresztą, dła uniknięcia podejrzeń (Krauss 

mógł być Śledzeny przez przez polieję francu- 

ską) Frogć korespondował z Kraussem listow- 

mie. Listy były zwykłe, a nie polecone. W ten 

sposób łatwiej byłe, nie zwracające uwagi urzęd 

mików pocztowych przesyłać mniej ważne do- 

kumenty. 

Za każdą usługę, polegającą na wydania do- 

jkumentu płacił Krauss Grogćmu gotówką. — 

©W różnych okresach i za różne dokumenty wy- 

płacił Krauss intendentowi łącznie 150 tys. fran- 

%ów. Pieniądze wręczał bądź osobiście, bądź 

też drogą przekazów pocztowych. M. in. jeden 

taki przekaz pieniężny na 6.000 fr. nadał Krauss 

uw Marsylji w grudniu 1932 r. 

W swych zeznaniach podaje Krauss inny 

 jeszeże, nader ważny dla 6skarżenia szczegół. 

Mianowicie, we wrześniu 1932 r. Krauss bawił 

w Viehy i miał się udać właśnie do Belfortu 

na umówione zawczasu spotkanie. Po wy jeź- 

dzie z Vichy, Krauss zorjentował się, że nie 

zdąży przybyć do Belfortu na oznaczony dzień 

i godzinę. Nadał więc po drodze — w Dijon — 

depeszę, zapowiadając, że przybędzie nieco póź- 

niej. 

  

PRO I CONTRA. 

Zeznania Kraussa niesłychanie obciążają Fro 

gć'go. Obeiążają go więcej, niż zeznania innych 

pięćdziesięciu świadków, przesłuchanych pod- 

czas przewodu Słdowego. Zeznania Kraussa sta- 

ły się tembardziej ważkie, że znaleziono zarów- 

no wspomniany wyżej przekaz na 6 tys. tr., jak 

też odpis depeszy z Dijon i pokwitowanie na 

odbiór cbu tych papierów. Toby przemawiało 

niezbicie za winą oskarżonego. Jednak istnieją 

tu pewne wąipliwości. Mianowicie podpis Fro- 

gć'go na pokwitowaniach robi wrażenie podro- 

bienego. Grafolodzy nie mogli się w tej sprawie 

„wypowiedzieć z całą stanowezością. Nie trzeba 

SEMOSZABZ CO 

PROWINCJA SIĘ 
ORGANIZUJE 

O Izbie Kultury, oświacie i „Naszej 

Pracy“ uwag parę. 

Przez trzy dni bawili w Wilnie przed- 

sławiciele pracy kulturalnej i oświato» 

wej z trzech północno wschodnich wo- 

jewództw. Była pogawędka przy herba- 
cie, była dyskusja szablonowa, były rów- 

nież liczne rozmowy prywatne delega- 
tów. Wszystko to pozwoliło nieco zorjen 
tować w tem, czem mogłaby być projek- 

towana i organizowana obecnie Izba Kuł 
tury. 

Wilno wystąpiło z ideą propagowa- 
nia i krzewienia kultury w miastach, 
miasteczkach i wsiach. Zjazd nie zosta- 

wił czasu na taką skrupulatność, która- 
by zaczęła od porozumienia się co do 
pojęcia kuliury. Nie mniej jednak z te- 
go, co się słyszało z trybuny, można so- 
bie zdać sprawę, jak tę propagandę i 

' krzewienie kultury uczestnicy zjazdu 
wyobraża ją. 
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Proces intendenta Frogć 
dodawać, że sam Frogć usilnie przeczył wszyst- 
kim zarzutom, twierdząc, że © żadnych przeka- 
zach, listach, pokwitowaniach nawet nie słyszał. 

Frogć pełnił w czasie wojny służbę oficera 
linjowego. Pełnił ją nader chwalebnie, odzna- 
czając się męstwem i innemi zaletami. Opinja 

przełożonych i kolegów o Frogć wypadła — 
jsżeli chodzi © okres wojny — jak najpochleb- 
niej. Sam prokurator, wygłaszając swą mowę 
oskarżającą, podkreślił tę okoliezność z uzna- 
niem. Przemawiałoby to na korzyść oskarżo- 
nego. Jednak, jeżeli chedzi o ckres służby w 
iniendenturze w Belforcie, przełożeni nieko- 
niecznie byli z Frogć'go zadowoleni. Wykazy- 
en tu pewne niedociągnięcia. 

Fregć pGsiadał swe dcsyć pokaźne konto 

bankowe. Zagadnięty w tej sprawie, Frogć od- 
powiedział, że administruje funduszami swego 
rodzeństwa. Gdy go jednak zapytano © ргту- 
cezynę częstego wycefy a  kilkotysięcznych 
kwot z banku, jak również o to, co się z temi 
pieniędzmi stało — Frogć nie umiał czy nie 
chciał odpowiedzieć. 

Z tych paru przytoczonych szczegółów prze- 
wodu sądówiego wynika jasno, że gdy tylko 
przebłyskiwało jakieś pro dla oskarżonego, na- 
tychmiast zaciemniało się ono jakiemś contra. 

    

W rezultacie, zamiast jasnego obrazu niewin- 
ności Frogć'go, lub też czarnego, lecz wyraż- 
uego i logicznego kompłeksu jego przestępstw— 
natykało się na gmatwaninę, w której połapać 
się było bardzo trudno. 

W OBRONIE BRATA. 

Proces Frogć odbywał się przy drzwiach 
zamkniętych. Byłoby to — jak słusznie podkreš- 
la prasa francuska — celowe, gdyby już przed- 
tem nie puszczono w świać książki p. t. L'affaire 

Fregć (Sprawa Progė). Jest to wyczerpujący 
zbiór dckumentów, aktów, przyczynków i t. 
ednoszących się de całej tej ponurej histor. 
Wydawcą jest rodzony brat oskarżonego, też 

<ficcr francuski Christian Frogć, który dokłada 
wszelkich wysiłków, by wykazać czarno na bia- 
łem, iż oskarżony jest niewinny. Z opubliko- 
wanych przez Christiana Frogć dokumentów 
ma wynikać niezbicie, iż brat jego padł ofiarą 
prowckacji zarnej intrygi ludzi, którzy prag- 

nęli znale: kozła ofiarnego, by zwalić nań 

własne winy i niedociągnięcia. Idae pe linji ro- 
zumowania Christiana Frogć, cal4 tę brudną 

aferę uknuła Suretć .Generale (Polieja Politycz- 
na). Miałoby się więc tu do czynienia z drugiem 

wydanien: dreyfusjady. NEW 

      

   

    

   

  

Prześladowanie katolików w Meksyku 

  

Jak wiadomo w Meksyku ponownie rząd rozpoe 
demonstrujący tłum w chwilę po puss: 

    

prześladowanie katolików. Na ilustracji 
eniu przez policję gazu łzawiącego. 

  

Kłopoty gubernatora Kalifornii 
Gubernatcr Kalifornji otrzymał od znanego 

biologa dra Roberta Cornischa prośbę o zezwo- 
lenie na eksperymenty z przywróceniem do ży- 
cia stracenych na szubienicy przestępców. Prof. 
Cornisch poczynił pporzednio szereg udatnych 
doświadczeń z zwierzętami, które przez odpo- 
wiednie injekeje spowrotem ożywiał. 

Gubernator zwrócił się © zaopinjowanie tej 
niezwykłej prośby do nadinspektora kalifornij- 
skich więzień Sikesa i do sędziego sądu najwyż- 

szego Bruce'a. Pierwszy wypowiedział się za od- 
mową, gdyż sprzeciwiałoby się to polityce kar- 

nį. Musianoby dwa razy skazanego pozbawiać 
życia. Sędzia Bruce sądzi natomiast, że gdyby 
drowi Cornischowi udało się delikwenta przy- 
wrócić do życia, to winno mu ono być darowa- 
ne, bo swoje już raz edpokutował Tak więc 
gubernator Kalifornji ma nielada orzech de 
zgryzienia. Meże mu jednak jakaś sałomonowa 
decyzja wpadnie do głowy. (m) 

     

Najstarszy człowiek Świata 
W. jednej z wsi niedaleko Batum odkryto 

chłopa nazwiskiem Chapara, który liczy 154 lat. 

Przedewszystkiem z uznaniem spol- 
cało się stanowisko Wilna, które nie 
zdradza tendencyj centralistycznych 1 
bynajmniej nie zamierzą narzucać ja- 
kiegoś programu, nie korzysta z prero- 
gatyw miasta uniwersyteckiego, owszem 
zaczyna od wciągnięcia do pracy organi 
zacyjnej Izby przedstawicieli ośrodków 
mniejszych. Gdyby było inaczej, można- 
by było mówić tylko o cywilizacji i oświa 
cie. Tak tedy bez słów, bez sformułowań 
uznano za cechę zasadniczą kultury: 
iniejatywę i twórczość indywidualną. 

Ale tu głosy się rozdwoiły. Niektórzy 
aważali, że organizacja, która poprze- 
staje na sprowadzaniu prelegentów i ar 
tystów, organizowaniu przedstawień, wv 
kładów, odczytów, koncertów i t. p. im- 

prez niema nic wspólnego z Izbą, że na- 
leży do czynników krzewiących cywili- 
zację i oświatę i jako taka winna być 
wyłączona z zadań Izby. Izba natomiast 
musiałaby gromadzić tylko małe kółka 
ludzi, pracujących twórczo: naukowców, 
literatów, artystów. Ci którzy tego się 
domagali, okazali się w mniejszości. Rze 
czywistość przyznała rację ich przeciw- 
nikom. 

= 

        

„innych dziedzinach 

Jest to chyba najstarszy człowiek na Świecie. 

(m) 

UŚMIECHY I UŚMIESZKI. 

Z pism zagranicznych 
Angielska droga do piekła. Podczas jednego 

z przemówień biskup londyński powiedział: 

      

  

„drc do piekła wybrukow. jest dobremi 

ami, ale ja twierdzę, że jest wybrukowana 

flaszkami wina szampańskiego, kartami do gry. 

  

lekkomyślnemi kobietami i luksusowemi samo-   

  

chodami“. 

— Dlaezego nie przychodzisz, o śmierci? 

  

zawołał jeden że słuchaczy. 

Style Empire modny. Sprawozdawca od 

  mody z „Daily Telegraphu“ pisze: „Uro 

    posie angielskie będą musiały przyswo 

sztukę leżenia w stylu Madame Recamier na 

kanapach w stylu Empire, ponieważ będzie to 
w tegorocznej jesieni modą obow 

  

   tego trzeba sukni sięg ącej do ziemi i pięks 

ramion. Na 

  

zaokrąglonych jednem ramieniu 

powinna się opierać, w drugiej ręce zaś trzymać 

papierosa”. 

Cudowne dziecko. Dumny angielski ojciec 

u*: Loki mojego 

a przepowiadają dokładnie 

pogodę. Gdy się kręcą deszcz jest pewny, na- 

  donosi do „Sunday Expres 

  

  

  

dwuletniego dzi 

   

  

a spodziewać tomiast gdy opadają gładko moż 

się ładnej pogody przez czas dłuż 

Z podróży. Pewien Anglik opowiada dru gie- 
  

mu o podróży po Japonji. Dwukrotnie był świad 

  

kiem trzęsienia ziemi. 

— Czy bardzo się pan bał? — pyta drugi. 

ia 

  

— Nie, wcale nie tak bardzo — odpowia 

pierwszy. — Ziemia trzęsła się znacznie więcej 

niż ja. : 

Angielka. Młody człowiek zaczepia na ulicy 

Angielkę. Dama nie odpowiada, wobse czego 

młodzieniec idzie obok niej i s 

  

się ją ko-    

  

ć w rozmowę. Tak dochodza 

do kamienicy, gdzie dama zdecydowanie skręca 

    

do bramy. 

— Gzy zobaczę panią kiedykolwiek? 

mlody człowiek. 

pyta 

- Niech pan do mnie zadzwoni. 

A jaki numer telefonu? 

— Jest w książce telefonicznej. 

— a nazwisko? 

- Jest w książce, obok numeru. Weł. 

Kto kupi muzeum 
rzadkości 

Zmarły we Franeji przedstawiciel jednego 
z najstarszych redów arystokratycznych, mar- 
kiz Cavigny,, pozostawił m. in. w spadku zbiory 

kuriozów i rzadkich przedmiotów. Zbieranie 
tych dziwacznych zabytków było manją mar- 
kiza, który nie szczędził czasu ani pieniędzy, 
by uganiać się po całym świecie za jakimś rzad 
kim okazem. Udał się nawet swego czasu do 
Austrałji aby nabyć tam znajdujące się jeszcze 

yciu u pewnego dziko żyjącege plemienia 
buszmanów różne sprzęty obrzędowe używane 

przy ceremenji zaślubin. W zbiorach Cavigny 
znajdują się np. skałpy indyjskie, skrwawione 
chustki z ezasów wielkiej rewolucji francuskiej, 
średniowieczne trucizny, tygle i przyrządy al- 
chemików, a także biały kruk w postaci jednego 
na świecie egzemplarza książki napisanej przez 
chłąkanego. Spadkobiercy markiza pragą sprze- 
dać jego zbiory oceniane na riiljon franków. 

  

  

    

    

1 dobrze się stało. Zacieśnienie granie 
prac Izby do szeregów specjalistów, wy- 
łączenie z jej ram kół przy ół i sym- 
patyków nauki, sztuki i literatury było- 
by podcięciem jej podstaw społecznych 
i materjalnych. Ponadto owi przyjacicie 
i sympatycy są często doskonałym łącz - 
nikiem między ugrupowaniami specjal - 
stów. Oni się zaciekawiają wszystkiem 
potrosze i gdy spojrzeć na nich pod in- 
nym kątem widzenia, to się okaże, że 
często [posiadają wyższą kulturę, niż n.e 
jeden specjalista. Siły twórcze albo spo- 
czywają w nich potencjalnie, albo ujaw- 
niają się w pracy społecznej. 

Właśnie specjalizacja, która jest nie 
unikniona w naszych czasach przerostu 
analizy, stwarza niemal co krok jedno- 
stronność specjalistów, poles cą czę- 
sto na zupełnej ignoracji we wszystkich 

twórczości oprócz 
raz obranej. Ta jednostronnoš* kultu- 
ralna potrzebuje swych laików, ludzi cy 
wilizacji, którzy sami nie albo niewiele 
tworzą, ale którzy wszystko chł tą, 

wszystkiem się zajmują. Kiedy filozof 
powstaje przeciw naukom przyrodni- 
czym, a przyrodnik przeciw metafizyc , 

    

     
  

  

   

   

      

  

  

kiedy lingwista potępia w zasadzie ni- 

storję literatury, a badacz tej ostatniej 

lingwistykę, gdy liryk ironicznie odzywa 

się o rozgadaniu powieści, a powieściopi 

sarz macha pogardliwie ręką na enigma 

tyczność nowej poezji, wtedy laik nato- 

miast wszystko czyta, ws ko chłonie 

i stwarza warunki, w których wszys:; 

jednostronni twórcy pomimo antagoniz- 
mów mogą istnieć i czuć się potrzebny 

mi społeczeństwu. 
Dobrze to jest siadłszy przy biurku 

wieczorem w ciszy dła ułatwienia sobie 

zrozumienia skomplikowanych zjawisk, 

podzielić życie umysłowe ludz: na kul- 

turę (twórczość), cywilizację (korzysla- 

nie z twórczości) i oświatę (popularyzo- 

wanie dorobku ludzi twórczych), ale gdy 
się wchodzi w życie, to podział ten się 

zaciera. Sprawy kultury, cywilizacji i 
oświaty powiązane ze sobą są zbyt moc- 
no warunkami życia społecznego, aby 

stworzyć aż trzy izby (1) kultury, 2) cy- 
wilizacji i 3) oświaty). Izby takie miały- 
by pełno spraw takich, do których każ- 

da z nich jednocześnie rościłaby pretciu- 

sje. Mogą istnieć osobne organizacje nau 
kowe, literackie, artystyczne, kulturalno. 

  

    

  

  

    

      

    



Upton Sinclair 

   

  

    
Znany pisarz amerykański Upton Sinclair został 

gubernatorem stanu Kalifornja. 

Wyjazd ambasadorów 
polskich na placówki 
WARSZAWA. (Pat). Wczoraj wieczo 

rem wyjechali poseł Raczyński do Lon- 
dynu i ambasador Lipski do Berlina. 

LONDYN. (Pat). Nowy ambasador 

Polski Edward Raczyński wylądował 
dziś o godz. 13-ej na lotnisku w Groydoa 
pod Londynem, gdzie powitali go radea 
ambasady Orłowski i pierwszy sekretarz 
ambasady Michałowski. Po południu Ra 

czyński odwiedził marszałka dyplomaty 
cznego dworu królewskiego marsz. Cly- 
ve a następnie przyjęty został przez min. 
spraw zagr. Simona, z którym dłużej roz 
mawiał. 

Nowy poseł polski 
w Wiedniu 

WARSZAWA. (Pat). Posłem polskim 
w Wiedniu został mianowany Jan Gaw 
roński dotychczasowy charge d'affaires. 
Poseł Gawroński złoży jutro listy uwie- 

rzytelniające prezydentowi Austrji. 

Płk. Regulski 
I-szym zastępcą wice-ministra 

spraw wojsk. 

WARSZAWA. (Pat). Stanowisko 
pierwszego zastępcy wiceministra spraw 
wojskowych objął pułk. dyplomowany 
inż. Bronisław Regulski dotychczasowy 
dowódca piechoty dywizyjnej 13-ej dy 

wizji. 

    

—o|jo— 

Handel Cnińczykami 
NOWY JORK, (PAT). — Policja wpadła na 

trop bandy zajmującej się handlem żółtymi. 

Przed dmowa miesiącami załadowane w 

Trinidad 39 Chińczyków, obiecując im za 1500 

dolarów pGtajemne przewiezienie do Stanów 
Zjednoczonych. Umieszczono ich na dnie stat- 
ku. Po drodze rzucono do morza 4 Chińczyków, 
którzy zachGrowali w czasie podróży. Pozosta- 
łych zaś przewiiezieno w workach od kartofli 
do Keansburg (sidn Nev Jersey). Tu trzymano 
ich w opuszczonym domu w celu sprzedaży. 

oświatowe, ale jeżeli jakaś organizacja 
ma wziąć w opiekę kulturę na danym 

terenie, to nie może wyłączyć bezpośre- 

nich odbiorców (cywilizowanych lai: 

ków) i popularyzatorów. Bo przecież 
krzewienie kultury to nie tylko troska o 

dobrą książkę, lecz i o czytelników dla 
niej i o zwiększenie zastępów bezpośred 
nich odbiorców twórczości naukowej, li- 
terackiej i artystycznej. : 

To też pięknie się złożyło, że na zjeź- 

dzie byli spadkobiercy zamiłowań Estrej 

chera, których obchodzą antyki wydaw- 
nicze i archiwa, poniewierające się na 

strychach wielu wiejskich kościołów i 
folwarków. Palą się oni do tej żmudnej 
roboty „czarnej* (katalogowania i ochra 
niania zabytków), która tkwi u podstaw 

historji. Spotkali się oni z miłośnikami 
twórczości ludowej, w których wielką 

pomoc zyska katedra etnografji na USB.. 

oraz Z laikami, których i historja, i etno 
grafja, i literatura, i muzyka zaciekawia 

mimo, że żadnej z nich specjalnie się nie 

poświęcili. | ; 
* Narazie SIĘ skończyło na ogólniko- 
wych informacjach i postulatach eo do 
przyszłości. Jednak drugi zjazd już poz- 
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Rozmowa z „udarnikiem* fabryk leningradzkich 
  

Los robotnika 
w Rosji Sowieckiej 

ll. Fabryki sowieckie podwajają wydajność... 
—- Nawiązując do „wilezych pasz- 

portów*, może pan wyjaśni dlaczego 
zostały wprowadzone. Sądzę, że rząd so- 
wiecki, narzucając robotnikom te ogra 
niczenia w wyborze warsztatów pracy. 
miał na myśli jakieś dobro: albo włas- 
ne albo społeczne. 

— Dobrze, lecz przedtem zapalę. W 

ciągu siedmiu lat nie miałem w ustach 
dobrego papierosa. Za pudełko podłych 
papierosów trzeba płacic w Leningradzie 
po 2, 3 ruble, za lepsze — po 5, 7 rubli. 
A robotnik zarabia przeciętnie 180 rubli 
miesięcznie. Od czasu do czasu ukazują 
się na ulicach leningradzkich tanie pa- 
pierosy; po 75 kop. za pudełko — „Blu- 
ming“ i „Rakieta“. 'lworzą się wtedy 
wiorstowe ogony. Ludzie biją się... „skan 
dalą 

Mówiąc to, „udarnik* fabryk lenin- 
gradzkich, zapalił z rozkoszą polskiego 

papierosa. 

  

  

— Paszportyzacją usiłowano zwal- 
czyć dwa charakter 'ezne przejawy 
ustroju sowieckiego: ,„„tiekuczość* na fa- 
brykach i zalew miast przez ludność 
wiejską. 

  

Początku „liekucześci* tł j. wędrów- 
ki po fabrykach w poszukiwaniu lep- 
szych zarobków, należy szukać aż w ro- 
ku 1931. Jednem z haseł proletarjatu 
sowieckiego jest: wydajna praca dla po 
lepszenia własnego jutra. Do roku 193: 
robotnik pracował, nie szczędząc sił. Da- 
wał tyle, ile mógł. Rząd jednak uznał, że 
proletarjat zamało wkłada energji w pra 
cę swoją i że jest niezbyt produktywny. 

Zaczeły się reorganizacje. Na fabrykach 
pojawili się „chronometrażyści*,  „pla- 
nowiki* i najprzeróżniejsi agenci, któ 
rych zadaniem było i jest zmusić robo!- 
nika do jaknajwiększej produkcji przez 
wydobycie maksimum wysiłku z jego 
BAA 

  
  

mięśni. Na niektórych fabrykach doszło 
i do tego, że na trzech robotników przy- 

pada jeden urzędnik. Chodzi taki pan z 
chronometrem w ręku lub z jakimś pa- 
pierkiem, wszędzie węszy i wsuwa nos 

od każdego zakątka fabryki. Robotnicy 
nie cierpią ich. Nazywają takich panów 
„tuniejadeami“ t. j. darmozjadama. 

— Biurokratyzm ten zwiększa chyba 
koszta produkcji. 

— Oczywiście. Nieraz do 400 pro- 
cent. „Chronometrarzyści* to istna pla- 

ga produkcji i robotników. Nie nie ro- 
biąc, wyliczy z chronometrem w ręku, 
że robotnik musi w ciągu dnia zrobić ty- 
le a tyle i nikt już tego mu nie wyper- 
swaduje. Dla osiągnięcia maksimum za- 
ostrzono współzawodnictwo, czyli tak 
zwane „udarniczestwo“ i „Sorewnowa- 
nje“ słowem — kto więcej zrobi? kto 
najwięcej potrafi wydobyć ze swej mu- 
skulatury? 

Wten sposób „podwoiło się* produk 
cję. Obecnie t. j. w roku 1934 wymaga 
się od robotnika wydajności o 200 prot. 
większej niż w roku 1931. A wszystko to 
za tę samą płacę. Coprawda, jeżeli cho- 
dzi o ilość rubli to płace są większe o ja- 
kieš 50 do 80 proc. w porównaniu z ro- 
kiem 1931, lecz produkty spożywcze pod 
skoczyły w międzyczasie 0 300 do 400 
procent. 

Robotnik jest" niezadowolony, lecz 
musi milczeć. Rząd opracowuje płany i 
żąda, aby były wykonane ..wocztoby to 
ni stato“ (bez względu na wszystko). Do 
fabryk posyła się coraz więcej „nadzira- 
tilej* (nadzorców). Robotnik. musi wy- 
konać plan bez względu na cokolwiek. 
I robotnik spełnia rozkaz. Musi wykonać 
sto traktorów. wykonywuje je, lecz nie 
odpowiada za jakość ich. Z tego też 
względu niektóre fabryki produkują do 
60 proc. braków. 

  

       

   

    

Premier Kozłowski 
o wizycie Gómbósa w Polsce 

BUDAPESZT. (Pat). „Budapesti Hir- 
lap* zamieszcza oświadczenie, udzieło 
ne przez prezesa rady ministrów prof. 
Kozłowskiego współpracownikowi tego 
dziennika w sprawie wizyty premjesa 
Gómbósa. 

   

oświad- 
premjera 

Rad jestem raz jeszeze stwierdzić, 
czył premjer KGzłowski, że wizyta 
Gómbósa, przedstawiciela kraju związanego z 

Pelską tak dawnemi węzłami przyjaźni, dała 

nam możność nawiązania bliższej współpracy w 
dziedzinie życia kulturalnego oraz intelektuał 

  

woli ocenić doniosłość porozumienia się 
ludzi, rozrzuconych na tak wielkim ob- 
szarze, których mimo odległość łączą 
wspólne zamiłowania i praca. 

Postulaty słyszało się dwojakiego 
rodzaju. 

Jedni wołali: „Pracujemy nad oświa- 
tą. Dajemy wciąż z siebie to cośmy za- 
czerpnęli w młodości w uczelniach. Chce 
my też coś brać, czegoś się uczyć. Dalej 
się rozwijać, aby nie być jak to ciągie 
omłacane, chociaż już próżne kłosy*. 

Drudzy powtarzali toż samo, tylko 
dodawali: chcemy coś robić tworzyć, 
zdobywać. 

Był głos i taki: twórzcie, piszcie, ma- 
lujcie, róbcie co chcecie, ale nie organi- 
zujcie się. Macie taką sielankową ciszę 
sprzyjającą wszełkiej pracy umysłowej, 
do której z przyjemnością uciekają lu 
dzie na wypoczynek z rozgwaru wielko- 

miejskiego Warszawy. 
Dobrze to tak uciec od gwaru na wy- 

poczynek, czując za sobą w Warszawie 
organizacje, które się troszczą o intere 
sa. Dobrże jest tak w ciszy napisać książ 
kę, wiedząc, że tam już są możliwości 

wydawnicze. A u nas? 

  

   

    

nego cbu państw. Osiągnięcie i pogłębienie poro 
zamienia na polu kultury jest jednym z naj- 
bardziej pożądanych przejawów współżycia mię 
dzy narcdami, stanowi Źródło stałej wymiany 
uajwyższego dobra kraju, jakiem jest jego kul- 
tura duchowa. Prócz tego chciałbym podkreślić 
wiełkie zadowolenie z możności poruszenia 
spraw gospodarczych interesujących oba nasze 
kraje. Niezależnie od powyższego podkreśżić 
muszę, że przyjazd wybitnych węgierskich mę- 
żów stanu dał nam cenną okazję do nawiazania 
kontaktu osobistego, klóry mam nadzieję, będzie 
ważnym przyczynkiem do dalszege pogłębienia 
przyjaźni obu państw. 

Ot, niech za przykład służy wypadek 
ostatnich niemal dni. Jest organizacj 
nauczycielska „Poradnia Dydaktyczne 
Wychowawcza” przy Kur. Okr. Szk. W 
leńskiego. Grupa nauczycieli, członków 
tej organizacji, zakrzątnęła się dokoła 
eksperymentu dydaktycznego i zaczęła 
wydawać pisemko „Nasza Praca*, za- 
stępujące podręcznik dla klasy II szkół 
powszechnych. Praca ta ma wszelkie ce- 
chy twórczej pracy pedagogicznej. Pisem 
ko z numeru na numer doskonaliło się i 
czyniło zadość wymaganiom nowych pro 
gramów bardziej niż dotychczasowe po- 
dręczniki. Ale oto okazało się, że przed- 
sięwzięcie to koliduje z interesami wy 
dawców podręczników, już dla szkół za- 
aprobowanych. Tedy niemal po trzech 
miesiącach nauki kazano poniechać wy- 
dawnictwa, a wrócić do podręczników. 
Interes kultury wszedł w kolizję z inte- 
resami handlu i przemysłu i jak zawsze 
bywa ze sprawami ducha, musiał skapi- 
tulować wobec namacalnej doczesności. 
Od dnia 1 listopada „Naszą Pracę* za- 
wieszono. Proszęż tu pracować w siel- 
skiem zaciszu bez organizacji, bez obro- 
ny, bez zważania na warunki społeczne 

  

             

  

—  „Wrieditielstwo*  (szkodnietwo; 
wypływające z rozkazów rządu... 

— Tak. Robolnicy na plan produkcji 
i na ustalenie możliwości własnych mięs- 
ni nie mają żadnego wpływu. Wpraw- 
dzie istnieją „profsoj (związki za- 
wodowe) lecz znajdują się całkowicie w 
rękach partji, wypełniającej ślepo roz. 
kazy rządu. 

Robotnik na fabrykach sowieckich 
pracuje więc w warunkach b. ciężkich. 
Ma niską płacę, marnie odżywia się (o- 
mówimy to później obszerniej) i w do- 
datku sytuacja ta z dnia na dzień coraz 
bardziej pogarsza się. Robotnik przestał 
wierzyć już w hasła. Doszedł do rezygna 
cji. Żyje dniem dzisiejszym bez wiary w 
przyszło: 1 to jest właśnie podstawą 
„liekucześci*. Bardziej energiczni robot- 
nicy wyszli z fabryk i rzucili się na spe- 
kulacje rynkowe. Zaczął kwitnąć handel 
rzeczami kradziońemi. Porzucano fabry- 
ki, aby szukać lepszego zarobku gdzie- 
indziej. Próbowano szeześcia to w jednej 
to w drugiej. Wytworzył się wędrowny 
robotnik — „letun* (latawiec). Plaga ta 
była tak wielka, że rząd nie zawahał się 
wprowadzić „wilczych paszportów *. 

Pozatem w fabrykach dużo jest ro- 
botników „szkórników* t. j. takich któ- 
rzy cheą więcej zarobić — zabiegają o 
awans, „rwaczej“ t. j. tych, którzy chcą 

   

  

   

    

  

      

  

(D. c. art. na str. 6-ej). 
ЗАМЕЙ ЕЛО TO S TOK ADS NEYTESEITSTI 

Mollisonowie 

  

  
Zmana para lotnicza Mollisonów, która spowodu 

uszkodzenia aparatu nie dokończyła lotu Lon- 
dyn — Melbourne. 

i materjalne pracy kulturalnej, gdy wiel 
komiejski rozgwar zorganizowanej War- 
szawy szykuje takie niespodzianki, znie 
chęcające do wszelkiej pracy twórczej. 

W rezultacie mogłoby. to nas sprowa- 
dzić do jedynej roli: studjowania okólni- 
ków, wypisywanych w stolicy. A my, i tu 
w Wilnie, i w Oszmianie; i w Mejszagole, 
cheemy też pracować i dajemy dowody 
tego, że do tego mamy warunki. Trzeba 
jednak, żeby ktoś nas bronił przed tego 
rodzaju niespodziankami. Przecież nia 
możemy czekać, aż tak jak we Lwowie, 
zecerzy przy pomocy strajku argumento- 
wać będą w sprawach, wiążących się ści 
śle z rozwojem kulturalnym regjonu. z 
których niezawsze zdają sobie sprawę 
panowie, tonący w stołecznym rozgwa- 
rze i nie znajdujący dość czasu i ciszy 
przy swych biurkach, aby indywidual- 
ne potrzeby i prace kresowych woje- 
wództw mieć w należytej opiece. 

WI. Arcimowicz, 

) 
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Los robotnika 
w 

Rosji Sowieckiej 
(Dok. art. ze str. 5-ej). 

jaknajwięcej zarobić, a jaknajmniej pra 
cować oraz „szepłunow* t. j. tych, КЮ- 
rzy na zebraniach popierają akcję rządu 
i gotowi są do wszelkich ofiar, a w fabry 
ce po kątach szeptem narzekają. 

— Słowem życie robotnika w Ro 
Sowieckiej zaczyna nabierać coraz wię- 
cej interesujących barw. 

— Dla pana są one tylko interesują- 
ce, lecz dla proletarjatu sowieckiego b. 
smutne. Robotnik sowiecki nie ma moż- 
ności samoobrony. Jeżdżą na niin jak na 
jucznem -zwierzęciu — tylko, niestety 

nie karmią dobrze. Na temat ten krąży 

w Rosji dowcipna anegdota: „o jucznyja 
ośle i jego panie"... 

— A jak przedstawia się ubezpiecze - 
nie społeczne? Przedewszystkiem choro- 
bowe. 

— Robotnik uznany jest za chorego 
t. j. za niezdolnego do pracy wtedy, gdy 
ma ponad 37,5 stopni temperatury. Mó- 
wię rzeteiną prawdę. Szpitale są dobrze 
zorganizowane, lecz odczuwa się w spo- 
sób przykry brak środków leczniczych. 
Naprzykład olei rycynowy, kwas borny. 
jodynę można dostać wyłącznie na re- 
ceptę lekarza. Chory robotnik do roku 
1932 otrzymywał pełną płacę, potem zaś 
niezorganizowanym robotnikom (jest ich 
większość) zmniejszono wypłaty do 50 
proe. Zresztą robotnikowi nie wolno cho 
rować. W szpitalach długo nie trzymają. 
Mają swoje sposoby prędkiego leczenia. 

— A renty inwalidzkie i starcze? 
— Starezych rent teraz niema. Każdy 

musi pracować. W roku 1934 zlikwido- 
wano „emerytury. Odbyła się nowa r-- 
jestracja starców i inwalidów. Starconu. 
pobierającym renty, przyznano po 50 — 
25 proce. niezdolności do pracy i powys 
łano na fabryki. Natomias* inwalidów 
posegregowano na nowo. Obniżono w. 
stkim stopnie inwalidztwa, a tem samem 
zmniejszono rentę: ze 180 rubli na 120, 
ze 120-tu na 60. Prawie wszystkici 
„częściowych inwalidów, mniej więcj 
zdolnych do pracy, zatrudniono na fabty 
kach. Wszystkim zaś inwalidom, dobra- 
biających gdziekolwiek na życie odebra- 
no rentę zupełnie. „Pracujesz, więć nie 

potrzebujesz”. 
— W Rosji Sowieckiej 

cfiejalnego niema. 

— Tak. Oprócz „liszeńców”, iaterno- 
wanych w obozach, wszyscy mają pra- 
wo do pracy i przeważnie znajdują ją. 

— I pracują w takich warunka:h? 
— A cóż mają robić? Gorzej jest z 

aprowizacją.. 

  

   

  

   

      

bezrobocia 

  

+ 

Niedawno prasa podała nasiępującą 
viadomošč: 

„W Rosji Sowieckiej wydano ostat- 
nio ustawę, wprowadzającą kare śmierci 
za opilstwo w czasie sprawowania obo- 
wiązków służbowych lub zawodowych 

Coraz ostrzej, z całą bezwzględnoś- 
cią.. 

Podwajać wydajność! | Włod. 
BORATYN TORTOWSKROZ WO ROCZ 

Roosevelt jun[or 

    John Roosevelt syn prezydenta St. Zjednoczo- 
nych, wstąpił na uniwersytet harwardzki, — 

iNa ilustracji podpisuje immatrykulację. 

„KURJER% z dnia 6-go listopada 1934 +. 

Odczyt gen. Góreckiego w Szwajcarji Wzdłuż i wszerz Polski 
o walce z kryzysem w Polsce 

  

BRNO. (Pat). Wczo konsulatu R. -P. 
w Zurychu gen. Roman Górecki wygłosił odezyi 
na temat st nków ekonomicznych w Polsze 
i walki z kryz 

Wśród gości widzieć można było 
i dyrektorów największych banków 
skich i towarzystw asekuracyjnych, repre 
tów sfer przemysłowych i handlowych, miejsc: 
wej prasy i św intelektualnego. Między i 
był min. finansów Musy i dyr 
bryki samochodów ciężarowych. Hipolit Sauel 

Gen. Górecki w odczycie przedstawił sytuacje 

  

   

  

  

    

prezesów 

ajcar. 

  

       

  

    

   

    

   

  

ysie 
   

ekonomiczną Polski w kr jako jednego z 5 
ństw bloku złotego, którzy bez pomocy z zew 

„ zdołali ut a niezmienionym pozi 
u była ilustrowana « 

<. Ze szczególnym zain- 
o melodach stosowa- 

nych przez rząd polski w walce z krzyzysem. 

    

  

Odczyt spotkał się z bardzo gorące 
jęciem, W dyskusji z uznaniem podkr & 
silki rządu po ego w v z kryzysem mogą 
ce być przykładem dla innych 

      
       

  

50-lecie pierwszej bułgarskiej dywizji 

    

KURJER SPORTOWY. 
    

  

wojen bałkańskich, tak podczas wielkiej wojr 
żeństwo w cerkwi spowodu uroczystości. — 

    j bułgarskiej dywizji, która się odzna- 
. — Na ilustracji nabo- 

Na lewo król Bułgarji Rory     

Młodzież szkolna będzie walczyć 
w Wilnie o mistrzostwo Polski 

Władze szkolne w Warszawie dzięki 
staraniom prof. Romualda Czyżewskie- 
go zgodziły się zezwolić na zorganizowa- 
nie pierwszych zimowych mistrzostw 
Polski młodzieży szkolnej. 

Zawody odbywać się będą w łyżwias 
stwie i w hokeju. Mistrzostwa prawdc- 
podobnie rozpoczną się w pierwszych 
dniach stycznia, w czasie feryj zimo- 
wych modzieży szkolnej. 

Do Wilna więc zjedzie się w tym ter- 
minie młodzież z całej Polski, a drużyn 

  

        

hokejowych będzie sporo. 

Jest więc to pierwszorzędny sukces 
organizacyjny p. Czyżewskiego. 

Zawody odbywać » będą oczywiś- 

cie na malowniczej, a świetnie urządzo- 
nej przez p. dyr. Andrzejewskiego Śliz- 
gawce Parku Sportowego Młodzieży 
Szkolnej im. Gen. L. Żeligowskiego. 

Trzeba przypuszczać, iż sportowcy 
wileńscy dołożą starań, by poważna ta 
impreza wypadła pod każdym względem 
jak najokazalej. 

    

Jubileusz 5-lecia narciarzy Ogniska KPW. 
W tym roku przypada 5 lat jak pow- 

stała w Wilnie przy Ognisku KPW seke 
ja narcjarska, która zgromadziła u siebie 
czołowych narciarzy wileńskich, odno- 
sząc szereg sukcesów sportowych nie- 
tylko w Wilnie, ale i zagranicą. 

Jubileusz sekcji narciarskiej ma być 

uroczyście obchodzony, oto dowiaduje- 
my się, iż kierownietwo kłubu sporto- 

wego ma zamiar zorganizować wielkie 

  

zawody narciarskie zapraszając czoło- 
wych narciarzy polskich z Zakopanego. 

Wczoraj wysłano pismo do P. T. T. 
Zakopanego. 

Ognisko zamierza sprowadzi 
ka Czecha, Marusarza, Łuszezka i 
lankową, względnie Stopkównę. 

: Bron- 
Po- 

  

    

Zawody mają się odbyć w pierwszej 
połowie stycznia 1935 roku. 

Panienka z okienka — ,„prolongata” 
B. urzędniczka b. lombardu przed sądem 

Przed sądem grodzkim stanęła panna Marysia 
K. Pracowała kiedyś w smutnej pamięci lom- 
bardzie dyrektora Jagody na ulicy Biskupie 
Siedziała w okienku — „prolongala”. Po likwi 
dacji lombardu pannę Marysię aresztowano. Dy- 
rektor Jagoda i personel oskarżyli ją o kradzież 
zegarka. 

Przed sądem zeznawało kilku ś 
leżanka biurowa oskarżonej, jubiler... Panna Ma- 
dysia przez cały czas procesu płakała. 

Pewnego dnia z kasy pancernej lombardu 
zginął złoty zegarek. Goprawda wartość użytko- 

wa jego była żadna, lecz na wagę 
szmele kosztował kilkadziesiąt złotych. Do \ 
miało dostęp kilka osób. Postanowiono wspól- 
nym wysiłkiem pok stratę. Każdy zaofiarował 
około dziesięciu złotych.Dyr. Jagoda wspaniało- 
myślnie zgodził się na to. 

Raptem po kilku dniach chłopice od jubilera 
rzynosi zgubę t. j. złoty zegarek ale już wyre- 

perowany, odświeżony i mówi: 
— To dla panny Marysi... 
Wf pannę Wandę, która odebrała ten zega- 

rek, jakby piorun uderzył, Po wspólnej r 
dzie postanowiono zbadać jak zareaguje panna 
Marysia. 

Na oczach wszystkich panna Wanda powie- 
działa słodziuchno, wręczając pannie Marysi ze- 
garek: 

— Przyniesiono ci ten oto zegareczek. 
— Dobrze, dziękuję — odpowiedziała p. Ma- 

rysia i schowała zegarek do kieszeni, O! zgrozo, 

   

    

iadków: ko- 

  

   
     

    

     

  

     

     

       

  

ko zlolo-, 

  

co za wyrafinowany spokój, Panna M. została 
ana do dyr. Jagody, który przy urzędni- 

pytał: 
10 - zegarek?! 

— Mój — odpowiedziała spokojnie p. M. 
A teraz cała sprawa w ujęciu oskarżonej: 

Dyrektor Jagoda podobno zalecał się do wie- 
lu kobiet. Obda je hojnie prezentami. Panna 

M. K. twierdzi, ż rował jej 
a. Oddała go do reper: 

al jej odesłany do lombz 
cie Jagody nie chciała powie 
doszła do zegarka, ponieważ 
że dyrektor napróżno nie daje prezentów. 

Po kilku dniach Jagoda miał ją wezwać do 
siebie i zaproponował: albo będzie mu uległa, 
albo skieruje sprawę do sądu. Odmówiła. 

Jagoda wkrótce ał  skompromitowany. 
Ralując siebie, oskarżał wszystkich w lombar- 
dzie o nadużycia. 

  

   

  

   

  

   

  

   

    

  

   

    

Dyr. Jagoda, jak ujawniło się podczas pro- 
cesu, był znany swej rozrzutności i nielie       się z interesami lombardu: hojną 
dawał prezenty z rzeczy zastawionych. 

Sąd skazał jednak p. Marysię. bo ma bogatą 
przeszłość, jeżeli chodzi o kodeks karny. Była 
już karana za sfałszowanie dokumentu oraz ma 

  

     
  

  

sprawę za przemytnietwo. 

Dostała rok w 
łonęła amnestj. 

stało jeszcze trzy. 

    nia. Sz. miesięcy poch- 
а, trzy już odsiedziała — pozo- 

(WŁ.) 

  

   

   

— 4 BIZONY DLA P. PREZYDENTA 
RZPLITEJ OFIAROWAŁA POLONIĄ 
KANADYJSKA, Dnia 106 bm. okręt „Koś 
ciuszko* linji Gdynia — Ameryka za- 
bierze w porcie Halifax cztery bizony, 0. 
fiarowane przez Polonję kanadyjską P. 
Prezydentowi Rzplitej. 

W Gdyni bizony będą przyjęte przez 
Dyrekcję Lasów Państwowych i odsla- 
wione do zwierzyńca w Smardzewie, w 
odległości 9 km. od Spały. 

   

    

—PRZYGOTOWANIA DO POWST 
NAUKOWEGO W ŁODZI. Swego czasu w Łodzi 
powstała myśl utworzenia Tow. N: ukowego na 
wzór: podobnych instytucyj istniejących w in- 
nych miastach Polski. 

Inicjatywę I 
gronie i uznano że 

  

NIA TOW. 

   

    

        

    

   

    

   
na, jednak przedw 
pogląd, że j 
1 pracownicy naukowi znale:    
mę dla wymiany my 

Dla zrealizowan 
się do rektora Wolne 
Łodzi prof. dr. Viey 
ganizator 

Wszechn 
zrealizow? akcj 

Rektor Vievieger mandat przyjął i 

          

Łodzi, dla 

zwołał 

  

   

  

Towarzystwa 
kiego. Tematem były zagadnienia emigra- 

gospodarczej. 
Jako prelegent wystąpił znany ekonoinista 

b. minister H. Gliwic, zaś jako koreferent prof. 
Ster. Dziewilski. 

   , 

      

   
—DORSZE UCIEKŁY Z POLSKIEGO MORZA. 

Wskuń:k zwiększonego zapotrzebowania na dor 
sze w głębi kraju i wskutek zmniejszenia się 
zapasów tego towaru w składach portowych w 
Gdyni, Zjednoczenie Rybaków wszezęło starania 
w celu uzupełnienia istniej. h zapasów dor- 
szami z nowych połowów azało się tymcza- 
sem, że wskutek niepomyślnych warunków at- 
mesterycznych dorsze gromadnie opuściły gle- 
hię gdańską, gdzie się dotychczas odbywały po- 
łowy, przenosząc się na inne wody. 

Wysłano na połowy dorszy kutry na tereny 
łowieckie koło Bernho Z wysłanych kutrów 
powrócił obeenie do Gdyni jeden, przywożą 
sgółrm 900 kg. dorszy, gdy zwykle z. dobrego 
połewu kutry przywoziły do 7500 kg. dorszy, 
W związku z tem należy oczekiwać wzrostu cen 
dorszy. 

— DALSZE ZMIANY W. ŻYRARDOWIE. 
Zmiany na wyższych stanowiskach w spółce 
Żyrardowskiej trwają w dalszym ciągu. W ub. 
tygodniu ustąpił sekretarz generalny Zakładów, 
hr. Mohl. Równocześnie zapowiedziane zostało 
stąpienie z dniem 1 kwietnia naczelnika w 

działa persenalnege dyrekcji p. Filipa Mise 
Ustępujący urzędnicy pobierali uposażenia, pi 
wszy w wysokości 1250 złotych = miesieczn 
drugi zaś 1800 złotych. Osoby ieh następców nie 
są jeszeze znane. 

—ZWOLNIENIE BAR. NOLKENA ZA KAUC 
Po 35-dniowym pobycie w więzieniu warszaw- 
skiem zwolniono wczoraj Konstantego bar. Nol- 
kena, po złożeniu 2.500 złotych. 

Jak wiadomo, sztowanie bar. Nołkena na- 
sląpiło w dniu 29 września na mocy decyzji 
prokuratora pod zarzutem przestępstwa z art. 
262 K. K. L. j. za przywłaszczenie. Bar. Kon- 
stanty Nolken był sekretarzem generalnym 4. p. 
Jakóba hr. Potockiego. 

— BEZDOMNOŚĆ W WARSZAWIE. W schro- 
niskach dla bezdomnych w Warszawie zamiesz 
kiwało w dn. 1 października 3.880 rodzin, skła- 
dających się z 17.115 osób. 

  

  

     

    

  

  

    

      

   

      

   

   

  

     

  

— PIERWSZY ŚNIEG W WARSZAWIE. 
Onegdaj przed południem spadł w Warszawie 
pierwszy śnieg, który niezwłocznie stajał, two- 
rząc błotne kału 
wa i 

  

      

  

    

      

  
Jak wiadomo Anglicy bardzo są przywiązani do 
tradycji. Na ilustracji sędzia angielskiego sądu 
najwyższego lord Hamworth w przepisowym 
stroju udaje się na nabożeństwo do katedry 
westminsterskiej przed otwarciem sesji sądowej, 

   



„KURJER* z dnia 6-go listopada 1934 r. 7 

KURJER RADJOWY 
Jubileuszowy konkurs Skąd pochodzą trzaski w odbiorniku radjowym MALY FELIETON 

Słuchacze radjowi często skarżą się na nie- 
przyjemne dla ucha zgrzyty. i gwizdy 
w odbiorniku. Jeśli chodzi o trzaski pochodzenia 

    
     

  

      
nia, aparty i maszyny elektryczne. Takż 

    

Rozgłośni Wileńskiej otoki my RADJO I... ładowań atmosfórycznych wszelkie  urządze- 

Nie można robić dwóch rzeczy naraz. Na- 

na żądanie ra Po dłuższej przerwie 

djosluchaczy wznawia Rozgłośnia Wileń 

ska konkursy muzyczne dla swych abo- 

nentów. Najbliższy konkurs odbędzie się 

już w niedzielę 11 listopada o godz. 14 

zał na odgadywaniu tytu- 

  

i będzie pole 

łów utworów muzyki popularnej w iloś- 

  

«i 10 (dziesięciu), odegranych z płyt 

przed mikrofonem wileńskim. Ponadto 

uczestnicy konkursu będą musieli odgad 

nąć 4 nazwiska znanych solistów Śpie- 

waków, również z płyt gramofonowych. 

Mianowicie wykonane będą dwa utwory 

wokalne. każdy w interpretacji dwuch 

sił śpiewaczych. 

  

Regulamin konkursu dopuszcza do 

udziału w konkursie wszystkich radjo- 

abonentów. Nagród będzie 15 (piętnaś- 

cie) a więc szanse są wyjątkowo duże. 

Pierwsza nagroda równowartości 100 

(stu złotych) to bilet kolejowy II kl. 

z Wiłna do Warszawy i z powrotem oraz 

pobyt w Warszawie laureata konkursu 

w ciągu dwuch dni na koszt Rozgłośni 

Wileńskiej. 

Druga 50 

(pięćdziesięciu) złotych, trzecia — 30 zł. 

nagroda równowartości 

czwarta — 20 zł. następnie nagrody od 

piątej do dziesiątej wyrażą się równowar 

tością po 10 złotych. Zdobywcy tych na- 

gród będą mogli wybrać sobie szereg 

płyt gramofonowych lub książek na su- 

1 zdobytej nagrodzie, 

  

  

mę, odpowiadają 

w odnośnych firmach wileńskich. 

Wreszcie ustalono sześć nagród po- 

cieszenia. Zdobywcy ich uzyskają pra- 
wo „„.uwiecznienia** swego głosu na płycie 

gramofonowej. wykonanej w Rozgłośni 

Wileńskiej za pomocą melografu. Płytę 

taką otrzymują na własność. 

Szczegóły konkursu będąs podawane 

w ciągu bieżącego tygodnia przez mikro- 

ton. 

atmosferycznego, ustalamy, zapomocą urządzeń 
kierunkowych, że główne ośrodki przeszkód w 
odbiorze ra< sym znajdują się dla Europy na 
Sacharze. Radjo przynosi więc tym razem nie- 
zbyt miłe echa dalekiej pustyni. 

Trzaski atmosferyczne wzmagają się wraz z 
niepogodą, obserwacja zaś ich pozwała w pew- 
nej mierze na przepowiednie pogody. To, co jest 
przeszkodą w słuchaniu radja, jest równocześnie 
pomocą służbie meteorologicznej 

  

  

    

   

    

Jedną z przyczyn trzasków mogą być pioru- 
ny i wyładowania elektryczności atmosferycznej 
Na całej kuli ziemskiej mamy przeciętnie 6.000 
błyskawic na minutę, co w zupełności wystar- 
cza do spowodowania wszystkich trzasków na- 
potykanych w odbiornikach radjowych. 

Jedyna broń w walce z trzaskami aparatów 
radjowych polega na ich unikaniu, a nie na 
ich przezwyciężaniu. Im bardziej selektywny od- 
biorn tem mniej przeskód. Im bardziej kie- 
runkowa antena, tem również mniej trzasków. 
Kombinacja tych dwu zasad najbardziej udo- 
skonalony środek do walki z przeszkodami w od 
biorze radjowym, a właściwie do słuchania ra- 
dja pomimo wszystkich przeszkód. Również 
częstą przyczyną trzasków i szumów niemile za- 

  

   

      

oświetleniowa oraz np. przewodniki instalacyj 
dzwonkowych stają się często źródłem zakłóceń. 

Ważną rzeczą jest stwierdzenie źródła zakłó- 
ceń odbioru radjowego. 2 dziej charakte- 
rystyczne są np. krótkie trzaski przy włączaniu 
i wyłączaniu prądu w urządzeniach świetlnych, 
sygnalizacyjnych i t. p. i t. p. Odgłos dzwonka 
doskonałe odróżniamy przez głośnik. Małe sil- 
niki w różnych przyrządach elektrycznych do- 
mowego użytku jak odkurzacze, aparaty fryzjer- 
skie, maszyny dentystyczne, wentylatory, maszy 
ny do szycia, wiertarki i t. p. wytwarzają ciągły 
brzęczący szum o zmiennym tonie. Puszczanie w 
ruch, zatrzymywanie i hamowanie silników przy 
dźwigach i tramwajach również można łatwo 
odróżnić uchem. Aparaty elektryczne używane 
w medycynie, jak np. djatermja, wydają ciągły 
trzeszczący szum. Ta kategorja zakłóceń jest 

szczególnie uciążliwa i trudna do usunięci 

  

   

    

     

    

Jako typowe zakłócenia należałoby jeszcze 
wymienić te, które pochodzą od reklam neono- 

wych oraz od grzejników elekt ych z auto- 

matyczną regulacją temperatury. Trzaski od wy- 
ładowywań przy izolatorach wysokiego napięcia 
odczuwane są podobnie do trzasków atmosfery- 
cznych. 

    

Rocznik Radjofonji Polskiej 
Ukazał się w druku Recznik Polskiego Radja, 

który jest próbą syntezy działalności tej wiel- 

kiej instytucji kulturalnej za ubiegły rok. Po- 

ważny tom obejmujący prawie 200 stron spra- 

wozdań z pracy programowej siedmiu rozgłośni 

polskich, jest ciekawym dokumentem 

pracy najwybitniejszych talentów 

współ- 

dzisiejszej 
Polski ze społeczeństwem całego kraju przy 

pomocy mikrofonu radjowego. 

БПОБИВЫСНЕОНИ ООБ ВН СИЕЕНТ? EEST S NSS IIA AST DIN USS USTEEKSS) 

Najciekawsze audycje wileńskie 
w przyszłym tygodniu 

Niedziela 11 listopada: 

ki religijnej z płyt, W progra- 
Schubert, Rossini i in. (godz. 

    Koncert mu 
mie: Palestrina, 
11.40). 

Konkurs jubileuszowy (g. 14) 

     

  

Audycja poetycka — „Chropowatość wiersza 
zy uszu” objaśnienia Jerzego Putramenta, ilu- 

strowane recytowanemi przykładami (godz. 22). 

Poniedziałek 12 listopada: 

Koncert kameralny. W programie sonata 
d. dur Franciszka Brzezińskiego. Wykonawcy 
Wanda Halka Ledóchowska (skrzypce) i 
lja Krewer (fortepian) godz. 16.15. 

Odczyt dr. W. Strażewicza „Opłacalność up- 
rawy roślin leczniczych (g. 17.25,. 

Wtorek 13 listopada: 

Koncert p. t. 

  

  

„Różne instrumenty* — kla- 

  

wesyn, organy, harfa i flet solo (g. 
Pogadanka dr. ks. Piotra Słedziews 
sierdzi (g. 22). 

Środa 14 listepada: 

Dziesiąty wieczór mickiewiczowski z udzia- 

iem prof. Tadeusza Zielińskiego, który będzie 
mówił o Wykładach Lo. ch Mickiewicza 
(g. 20). 

Kwadrans dla ponurych K. I. Gałczyńskiego 
g. 21.30). 

Odczyt Wandy Pełczyńskiej p .t. „Dno wor- 
ka“ (o Brastawiu, Dziśnie i Drui) godz. 22. 

17.35). 
kiego „Miło- 

        

   

Czwartek 15 listopada: 

Audycja dla dzieci p. t. „Słuchajmy pilnie 
o starem Wilnie”, transmisja na całą Polskę 
(godz. 12.10). 

Odezyt prof. Tadeusza Zielińskiego „Szłowiek 
antyczny i człowiek nowożytny* (godz. 18). 

  

Współpraca sąsiednich radjofonij 
Podpisany ostatnio w Berlinie układ międz, 

radjofonją polską a niemiecką w sprawie wy- 

miany programów odbił się szerokiem echem 

nietylko wśród radjosłuchaczy obu krajów, ale 

  

również wywołał zrozumiałe zainteresowanie w 

«ałej Europie. Jasne i otwarte sprecyzowanie 

wymiany wartości kuliuralnych, reprezentow 

nych przez [Pols iRadjo i Reichs Rudfunk 

Gesellschaft, duch szczerej współpracy i atmo- 

  a- 

  

sfera koleżeńskiego porozumienia — oto cechy 

tego układu. 
в 

Każdy, kto zdaje sobie sprawę ze znaczenia 

radjofonji w stosunkach 

jak ważną rolę odgrywa porozumienie w 

międzynarodowych, 

wie, у 
tej dziedzinie. Radjo bardzo łatwo z instrumentu 

szerzenia prawdziwych wzruszeń artystycznych 
środkiem siania 

    

i intelektualnych może stać się 

zamętu i dywersji w stosunkach pokojowych 

<wiała. Na nieszczęście zdarzają się, względnie 

zdarzały się wypadki używania radja do tych 

«celów. 

Polskie Radjo, 

swego istnienia na stanowisku jedynie kultu- 

ralnem, zawsze było zdała od zamiarów wypa- 

czania celów radja. /To też, gdy tylko warunki 

polityczne umożliwiają osiągnięcie bliższego po- 

rozumienia z którąkołwiekbądź sąsiednią radjo- 

fonją, Polskie Radjo mając na uwadze względy 
i interes pokoju moralnego, zaw: 

a odpowiednie układy. 

stojąc od samego początku 

    

   e chętnie za- 

wier: 

„Jak szczerą i jak w praktyce realizowaną 
jest ta zasada Polskiego Radją, świadczy fakt, 
że właśnie naczelny dyrektor Polskiego towa- 
rzystwa jest prezesem Międzynarodowej Komisji 

  

  

wymiany programów, a celem zasadniczym 

jest służenie sprawie pokoju przez organizowa- 
nie stałych koncertów między Wszystkiemi rą. 

# uropejskiemi. 
łjofonjami e i djofonjami pokoju na wszystkich polach Wspaniałe idee 

działalności ludzkiej, jakiemi owiana jest praca 

obecnego Rządu, umożliwiły Polskiemu Radju 

zrealizowanie idei współpracy w dziedzinie pro- 

gramów radjowych na niezmiernie ważnym    
  

odcinku sąsiedzkim. W; maju b. r. w czasie po- 

byłu w Warszawie ki:rownika wydziału zagra- 

nicznego radja niemieckiego p. von Beckmana, 

ułożone zostały główne punkty porozumienia. 

Punkty te uzyskały aprobatę obu rządów — 
  rektora Chamca w Berlini> 

  

i podczas pobytu « 

dnia 13 października uz 

cego układu 

    skały moc obowiązują- 

Porozumienie radjowe polsko niemieckie, któ 
re niewątpliwie odbije się na dalszym układzie 
stosunków między poszczególnemi towarzyst- 
wami radjofonicznemi w Europie, obejmuje bar- 
dzo obszerną skalę działalności programowej 
radja. 

Na pierwszy plan wysuwa s 

  

wzajemne z0- 

   
bowiązanie co do systematycznego transmitow 
nia półgodzinnych koncertów muzyki klasycz- 
nej i romantycznej obu krajów. Dzięki temu 
punktowi umowy, reprezentacyjne koncerty cho- 
pinowskie będą stale słuchane przez sześć miljo- 
nów abonentów radjofonji niemieckiej. 

Po tym głównym punktem umowy prze- 
widziane są transmisje muzyki współczesnej w 
późnych godzinach wieczornych między 2230 

a 28.00. Koncerty le poświęcone będą kompozy- 
cjom o budowie najprostszej, gdyż doświadcze 
nie dowiodło, że bardziej skomplikowane utwo- 
ry wychodzą źle przy radjofonizacji. 

      

Wzajemna wymiana koncertów muzyki lu- 

dowej obu narodów umożliwi poznanie nieprze- 

branych skarbów folkloru, wszędzie różnego i 

  

wszędzie pięknego. W: tej « edzinie wymieniać 

się będzie również transmisje muzyki tanecz- 

nej. Ponadto przewidziane są sporadyczne trans 

    

misje muzyki religijnej, koncertów, aryj opero 
wych ż pieśni, koncertów instrumentalnych i 
wreszcie transmisje oper. 

W celu zapoznania słuchaczy z różnemi prze 
jawami życia kraju sąsiedniego, obie radjofonje 
będą transmitować sprawozdania 2 zawodów 
sportowych, obchodów ludowych i innych uro- 
czystości. Pozatem uwzględnione będą specjalne 
reportaże z działalności poszczególnych insty- 
tucyj obu krajów, oraz urządzeń specjalnie cie- 
kawych. Oczywiście, przy organizowaniu tych 
transmisyj oba towarzystwa będą świadczyć so- 
bie jak najdalej idące ułatwienia techniczne. 

W swym programie literackim każde z to- 
tw będzie brać pod uwagę w granicach 

możliwości literaturę sąsiedniego kraju. W s 

    

cze 
gólności umowa przewiduje wymianę tekstów 
i skrótów, dramatów oraz komedyj, celem u- 
możliwienia wymiany słuchowisk. 

  

Szczególnie 
ważny punkt umowy przewiduje wymianę arty- 
stów między obu radjofonjami. Punkt ten prze- 

Iko występy artystów przed mikro- 
fonami obu rozgłośni, ale również produkcje 
w salach koncertowych, skąd występy ich będą 
dopiero transmitowane przez radjo. Na ten о5- 
tatni sposób zwrócona została specjalna uwaga, 
gdyż jest on bardziej pożądany z punktu widze: 

nia propagandy artystycznej. 

Po zawarciu odpowiedniego porozumienia w 
sprawie wymiany programów radjowych z Fran 

cją na wiosnę b. r. jest to już drugi z rzędu 
układ między Polskiem Radjem a zagranicznem 

towarzystwem System bilateralny 

umów w sprawie wymiany programów zastoso- 

wany przez Polski 

    widuje nie 

  

radjowem. 

  

Radjo przyczyni się niewąt- 
pliwie do zacieśnienia węzłów współpracy eu- 
ropejskiej w dziedzinie artystycznej i intelek- 

tualnej. Sprawa pokoju i wzajemnego porozu- 

mienia się narodów zyska na tem najwięcej. 

  

przykład pisać — i tańczyć. Pożyczać pieniądze 

i mie mieć długów. Kochać i odczuwać abojęt- 
  

  ność (nienawidzieć i owszem. To się zgadza 

czasami). Mieć dzieci 

innych rzeczy nie można robić, odczuwać, zno- 

- i święty spokój. No i 

  

— jednocześnie. 

Ale słuchać radj: 

  

Szereg codziennych obmierzłych nieraz czyn 
ności zaczyna rozjaśniać się, promienieć w za 

   ch głośnika, czy też słuchaw- 

Można 

onym o 

piętro wyżej głośnikiem. Delikatny rytm walca 
podłoży się miłem tłem — zlekka podkoloro- 
wanem radością — pod szarość kolumn cyfro- 

wych lub „W! odpowiedzi st 
WPanów z dnia, uprzejmie....* 

sięgu fal radjow 

ki. Można jeść     obiad i słuchać muzy 

pracować w biurze i cieszyć się usta     

schemat: na 

     

  

Można rozmawiać o czemkolwiek  przyci- 
szywszy głosik, tak aby melodja płynęła zma- 
towiałą strugą — a wtedy rozmowa potoczy się 
weselej i gładziej. Można — o zgrozo! — ce- 
rować skarpetki i uśmiechać się przytem do 

melodji, do siebie, do swoich myśli — a nawet 

naładować się bez- poczucia luksusu „Straco- 

nego* czasu interesującą prelekcją lub feljeto- 

nem. 

Można bawi 

  

ię z dzieckiem przy radju — 
niema zabawy, którejby głos ten przeszkodził. 

Można i jakże jest przyjemnie marzyć — ° 
przy muzyce chwytanej półuchem, na której 
nam wyłącznie i zachłannie nie zależy — alba 
dobrze znanej, której się pozwalamy kołysać. 

No i — tańczyć, — przy każdej okazji, ° 
každej chwili. 

A naprzykład rzecz taka — spacer. Nieko- 
nieczne po ul. Mickiewicza owszem na pery- 
ferjach, w niewielkiej osadzie, wzdłuż willi 

kich, ogajonych drzewami, w taki sobie 

naprzykład jesienny, 

podmie 

  

sypiący żółtemi liśćmi 
dzień, kiedy w ogródkach palą się jeszcze kwia- 

ty, a otwarte okna szeroko wchłaniają rzeźwość 

szklanego powietrza. Idzie się i słyszy początek, 

wylewanej z głośnika przez okno meledji. Idzie 
się dalej — i piosenka co przed chwilą koły- 
sała się nad topolą — zaplątuje się dalszym ref- 

renem w jarzębinowe gałęzie. A następne okno 

akordy ponad głowami naszemi 
razem z nićmi babiego lata w daleki świat. 

  

wysyła 

Cała osada spowinięta w zwoje jednej me- 

łodji — jednego czystego głosu, jednego tonu 

skrzypcowego, cienkiego jak włos, ostrego jak 

stal i miękkiego, jak aksamitne dotknięcie. 

‚ М tym polocie rytmicznym nogi niosą lek 

ko po wymiecionym przez deszcz i liście chod- 

dniku, stąpa się rzeżko i pewnie, myśli tak 
przenikliwie — i oto spacer „dla zdrowia”, dro 
ga, lub wiodąca ku niespokojnemu spotkaniu, 

sama zmienia się w nieuchwytną melodję ruchu 

i śpiewu. : 

Jakże ta wspólność fali z różnych idąca 

okien inna i misza jest od kakafonji tu gramo- 

fonu, tam „Hanona“, wystukiwanego na forte- 

piamie, dalej jeszcze niefortunnego wokalnego 

popisu. Harmonja, zamiast chaosu. 

Brzydkie głosy domowe i podwórzowe ma 

tują się, cichną same w kontakcie z jednolito- 

ścią śpiewu czy instrumentu, kłótnie pani ze 

służbą domową, zatarg sklepikarsko-maglowy, 

gniewne odgłosy „klapsa*, donośny konflikt o 
klucz od góry. Melodja radjowa kładzie kójącą 

dłoń na tych sprawach, wycofuje je na plan 

dalszy, tuszują się One, usuwają w cień — 

same jako cienie niższej, niegodnej bytu rze- 

czywistości. Radjo pokrywa to wszystko przej. 

rzystym welonem. 

A praca umysłowa? Nie wierzcie w. tb, że 

nie można jej wykonywać przy radju! To tylko 

na początku doświadczeń brzmi jak paradoks 

Wątkowi myśli własnych i prelekcyjnemu — 

w słuchawce — może zdarzyć się krótkie spię- 

cie, ale melodja spłecie się tak gładziutko i tak 
samotnie z fluidem mózgowym, że ani obejrzy- 
my się, jak to dziwne „coś* myśli nasze lekko 
i gładko poniesie. I wypracowanie uczniowskie, 
i dociekanie techniczne i poprawiane zeszytów 
i nawet twórcz: 

    

- czysta twórczość pomknie 
nagle i uniesie w górę pod sprężystem przy- 
nagleniem melodji 

Z głosów miasta zaś, przeklętych, obmierz- 
łych skrzeków trąbek, zgrzytu szyn ,turkotu wo- 
zów (pod które wszystkie bomby świata chcia- 
łoby się podłożyć) ten jeden radjowy głos jest 
tonem pięknym i czystym. Godnym ciszy, na 
której tle bez przeszkód wzniesie się i po- 
płynie. *
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Unormowanie obrotu nasionami oleistemi 
Kwestja zastąpienia zagranicznych su- 

rowców tłuszczowych surowcem krajo- 
wym oddawna była przedmiotem rozwa- 
żań zarówno czołowych organizacyj rol- 
niczych, jak i czynników rządowych. 
Zasadniczym motywem, przemawiają- 
cym za możliwie rychłem rozwiązaniem 
tego, tak ważnego z rolniczego punktu 
widzenia. zagadnienia, jest konieczność 
oparcia krajowego przemysłu lłuszczo- 
wego na własnym surowcu, celem unie- 
zależnienia się od zagranicy zarówno pod 
względem zbytu naszego surowca, jak 
też — co najważniejsza — pod względem 
przywozu surowców pochodzenia obcego 
Za zrealizowaniem tego zagadnienia prze 
mawia jeszcze i to, że krajowa produk- 
cja roślin oleistych: Inu, konopi, rzepa 
ku, rzepiku i innych, jest znacznie mniej. 
sza w stosunku do zużycia tego rodzaju, 
lub temu podobnych, surowców tłuszczo- 
wych przez nasz przemysł, który wielkie 
ilości surowca sprowadza z zagranicy, 
pomimo, że pewne ilości krajowego su- 
rowca stanowią przedmiot naszego eks- 
portu. 

Latem roku bieżącego rozwiązanie po- 
wyższego zagadnienia znalazło się na 
płaszczyźnie realnej. Akcji zmierzającej 
w kierunku unormowania obrotu nasio- 
nami oleistemi nadano pewien charakter 
planowości. Użycie przez przemysł kra- 
jowy surowców obcych uwarunkowano 
koniecznością wykorzystania dla celów 
przemysłowych w pierwszej mierze su- 
rowców kajowych. Praktycznie zastoso- 
„wanie tej zasady, niezmiernie ważnej dla 
rozwoju produkcji nasion oleistych w Pol 
sce, została rozwiązane w drodze powo- 
łania specjalnej instytucji handlowej. re- 
prezentującej przedewszystkiem interes 
rolnictwa. Instytucją tą jest właśnie Cen- 
trala Obrołu Nasionami Oleistemi. Jest 
to spółka z ograniczoną odpowiedzialno- 
ścią z kapitałem około 32.000 złotych. 
Największa część kapitału została pokry- 
ta przez Państwowy Bank Rolny i Cen- 
tralną Kasę Kółek Rolniczych. Następnie 
pewne udziały wniosły organizacje pro- 
ducentów, organizacje rolniczo-handlowe 
oraz niektóre ważniejsze firmy handlowe. 

Pomiędzy wspomnianą С. О. № ©. 
z jednej strony. a olejarniami przemysło- 
wemi — z drugiej, została zawarta umo- 
wa, na mocy której olejarnie zobowią- 
zały się zakupić całą ilość krajowych na- 
sion oleistych postawioną do dyspozycji 
przez G. O. N. O. Umowa została zagwa- 
rantowana przez przemysł zdeponowa- 
niem w P. B. R. weksli kaucyjnych w 
wysokości 50%/0 wartości towaru przypa- 
dającego olejarniom według podziału. 
Jednocześnie została ustalona sztywna 

    

  

      

    

   

  

cena zaofiarowanego przez С. О. № O. 
SRITIS 
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iv. 

Frania Kapuścianka była jednym + 
tych elementów polskości, które kwiiły 
wokoło p. Goreckiej, w swoisty sposób, 
stylowy rzec by można, bo z jednej stro 
ny pełne wspomnień emis gracy jnych 
(czasami ktoś z nich mówił „nasz emi- 
grancki obiadek, „w tem życiu emigran 

ckiem', zupełnie jak... Chodźko, czy Wit 
wicki, czy sam Mickiewicz), przesiąknię. 
te romantyzmem, poetyczną miłością Oj 
czyzny, bezkompromisową opinią o fak- 
tach i życzliwym, ale surowym sądem 9 
ludziach. Tradycje polskie skupiały się 
i w sprawach kuchennych: w tych ba*- 
szczach i mazurkach, kołdunach i chłod 
nikach, które Frania splatała wybornie 
z wytworną franeuską kuchnią i podawa 
ła gościom, wraz z komentarzami włas- 
nego chowu. Tyranizowała trochę p. Go. 
recką, która często zostawała sama; syn 

jej bowiem, po praktyce u dr. Gałęzow- 
skiego, (sławie paryskiej okulistyki), 
zdał powtórny egzamin doktorski po 
francusku. (Francja nie uznawała kra- 
kowskiego doktoratu), i praktykował w 
mieście i naprowincji, bywał wzywany 
do różnych pacjentów oraz zapraszany 
gęsto przez liczne grono osób przepa- 

    

towaru, przyczem ustalanie każdorocznej 
ceny nasion oleistych ma być zadaniem 
komisji porozumiewawczej, składającej 
się z przedstawicieli producentów nasion 
oleistych, olejarni przemysłowych oraz 
kupców handlujących temi nasionami. 
Olejarnie przemysłowe, po zakupieniu 
przyznanego im kontyngentu nasion olei 
stych, otrzymały prawo przywozu surow- 
ca z zagranicy. 

Zgodnie z umową z dn. 16 sierpnia 
r. b. między С. О. № O., a olejarniami 
przemysłowemi zostały ustalone „sztyw- 
ne ceny“ nasion oleistych. Interesujące 
Wileńszczyznę ceny nasion Inu i konopi 
zostały określone następujące: Do 1-go 
września r. b. cena 1 q nasion Inu ma 
wynosić 42,50 zł., nasion konopi — 32 

zł.; w miesiącach następnych ceny te 
TA 

  

mają być podnoszone o 1 zł. co miesiąc. 
ceny zostały określone za towar bez opa 
kowania, czystości 90%/0, o wilgoci usta- 
lonej według norm miejscowej giełdy— 
loco stacja  adowakmi aNdmienić na- 
leży, że giełda wileńska przyjęła w roku 
bieżącym bardzo niski stopień wilgotno- 
ści — 10%? Firmy należące do CONQO 
przy zakupie wagonowym płacą o 2,5%/0 
mniej, zaś przy zakupie drobnicowym о 
60/0 mniej od cen ustalonych. 

iPomimo. że umowa ogólna pomiędzy 
GONO, a przedstwiciełami przemysłu о- 
lejarskiego, została zawarta, to jednak 
w przeciągu kilku tygodni tylko nieliczne 

olejarnie przystąpiły do zawarcia umowy 
indywidualnej, składając jednocześnie w 
PBR weksle kaucyjne. Większość olejar- 
mi przemysłowych zajęło pozycję wy- 

   

    

  

Polskie T-wo Kompensacyjne 
koordynuje obrót z Niemcami 

Polskie Towarzystwo Kompensacyjne, w wy- 
konaniu umowy o obrocie kompensacjnym z 

   

  

  

Niemcami, zwróciło się do ystkich ekspor- 
terów polskich z apelem, aby przed podjęciem 

tranzakcyj w ramach tego obrotu, komuniko- 
wali się uprzednio z Towarzystwem. 

Ma to na celu uniknięcie wywozu chaotycz- 
nego, powodującego zazwyczaj nierównomier- 

ność pomiędzy eksporterem a importerem kom- 

pensacyjnym. Należy pamiętać bowiem, że w 
razie powstania takiej nierównomierności eks- 
porterzy byliby zmuszeni czekać zbyt długo na 
otrzymanie należności za wywieziony towar, po 

drugie zaś byliby narażeni na skutki możliwych 
wahań kursowych. 

Towarzystwo pozatem zwróciło eksporterom 
uwagę, że dla uniknięcia skutków takich wa- 
hań, towary polskie winny być faklurowane w 
złotych, a terminy płatności za dostawy muszą 

być dostosowane do terminów płatności za to- 
war niemiecki, wysyłany do Polski. 

Polskie Towarzystwo Kompens yjne przy- 
stąpiło również do organizowania 'kompensa- 
cyjnego importu z Niemiec i w tym celu zwró- 
ciło się do firm eksportujących, zawiadamiając 
je jakie towary mogą być przywiezione z Nie- 
miec w ramach obrotu kompensacy jnego. 

    

Ciągnienie 3-proc. Prem- 
jowej Poż. Budowlanej 

I. Serji 
W dniu 2 bież. mies. odbyło się ciągnienie 

3.proc. Premjowej Pożyczki Budowlanej. Wy- 
losowano następujące mumery: 

250.000 zł. Nr. 793931. 

50.000 zł. Nr. 695135. 

Po 10.000 zł. Nr.: 140543 393264 24083 92153; 
919421 122326 821425 353105 981934 471859. 

Po 1.000 zł. Nr.: 49243 61489 154113 452874 

115041 478663 
906262 15 

538028 122072 

467900 123017 369 791 
560854 234519 80350 125606 10843 

  

    

  

    
866169 902962 655800 

218721 

      

   

    

   

675679 677625 987438 829 573 918672 579459 
85026 35386 110839 5 11883 976900 

3 Ш 170777 883937 

687269 
9 8 880254 

288073 993123 14 316883 640397 

663031 47327 969617 771666 405128 582620 297318 

    58 © 93 947285 361841 319745 

564991 429120 634360 904507 329928 837094 
162260 594651 112583 978840 173993 262920 
'845149. 

  

dających za jego werwą, dowcipem, pa- 
mięcią, żywiołowym temperamentem i 
serdeczną życzliwością do ludzi. Frania 
roztaczala nad swoją chlebodawczynią 

opiekę pilną i w dosadnych wyrazach 
wymawiała jej brak dbałości o własną 
osobę. P. Gorecka wybiera się na wizyty: 

„O la Boga woła Frania: że też Pani 
w takich łachach ma iść do Bjenemów*. 
(P-two Bienaimć ona dr. med. Dowoj- 
nianka z domu, Litwinka, on prof. Fran 
cuz, dom czysto polski). „Do takich sa 
lonów! A niechże Pani to zdejmuje, trza 
tę jedwabną, tę nową, i trzewiki klapy 
takie... o la la'! 

I Frania, mimo protestów p. Gorec- 
kiej, która zawsze czarno ubrana, nie 
przywiązywała wagi do tualety, rzucała 
się do nóg swej Pani, zdzierała jej wy- 
godne trzewiki i obuwała w bardziej ele 
ganckie, potem to samo odbywało się z 
suknią, i kochana p. Gorecka mówiła stę 
kając ale i śmiejąc się wesoło. 

„Ty widzisz duśko moja co ona ze 
mną wyrabia, jak mnie tyranizuje'... 

I wychodziłyśmy żegnane zadowolo- 
nym uśmiechem Frani, która jeszcze po 
prawiła czarną koronkę na srebrnych 

włosach p. Goreckiej i wyprostowala kv 
potkę z dżetem. 

Niewyczerpanie można było rozma- 
wiać z córką Mickiewicza; wszyscy oni 

mieli pamięć fenomanalną i zamiłowa- 
nie do anegdot, które sypali się setkami 
Ale można było spytać o jakiś fakt z hi- 

-dniu 

Il Targi Futrzarskie 
Jak się dowiadujemy. urządzenie П 

Futrzarskich Targów w Wilnie projek- 

towane jest na wrzesień 1935 roku. 
W Targach przyszłych weźmie udział 

przemysł futrzarski Łotwy, Estonji i 
Rumunji. 

Standart wilgotnošci 
siemienia Inianego 

Na ostatniem posiedzeniu Rady Giełdowej w 
31 października r. b. zmieniony został 

standart wilgotnośc emienia Inianego na bie 
y rok gospodarczy, a mianowicie standart 

wilgotności ustalony został w wysokości 12,70, 
zaś maksymalna wilgotność dopuszczona do 
przyjęcia w wysokości 14'/. 

Licytacje nieruchomości 
Wizrost zadłużenia w stosunku do banków, 

Towarzystw Kredytowych i nieuiszczanie ko- 
lejnych rat pożyczek powoduje ciągłe licytacje 
domów w Wilnie i na prowincji. Na grudzień 
i styczeń wyznaczono serję licytacyj nierucho- 

mości w mieście i na prowincji. "W Wilnie 
sprzedanych będzie około 18 domów, na prowin 
cji 2 Odomów oraz kilkanaście majątków i fol- 
warków ziemskich. 

    

storji XIX w. o nazwisko ministra, wo- 
dza, datę zdarzenia francuskiego czy pol 
skiego, a otrzymywało się dokładną i 

wyczerpującą odpowiedź. W bibljotece 
polskiej na Quai d'Orleans, raz po raz 
ktoś z nas dreptał do gabinetu pana La- 
disa i pytał, a zawsze wychodził poia- 
formowany, z kartką do jakiejś bibljote 
ki gdzie dany przedmiot był bardziej wy 
czerpująco uwzględniony. P. Ladis na- 
sycał tak kilka pokoleń młodych uczo- 
nych, studentów i amatorów, literatów i 
artystów którzy się przewinęli przez. Ра 
ryż, Bibljotekę i mieszkania Miekiewi- 
czowskiej rodziny. 

U p. Goreckiej widziałem raz jedy- 
ny p. Józefa. To była nielada gratka 
Pragnęłam tego od dawna, ale powta 
rzano mi że jest dziki, nie lubi ludzi ob- 
cych, demokratyczne jego zasady nie 
pozwalają mu się ubierać inaczej jak ro- 
botnik i za nic na świecie nie włożył 
by ciemnego, „wizytowego* stroju. Więc 

na żadne tam przyjęcia, światowości, za 
nic! Aż raz przyszedł kiedy byłam u p. 
Goreckiej. Wahał się w przedpokoju ale 
jakoś mu Frania wmówiła żeby wszedł 
i został, że tu nikt taki nie siedzi. nie ob- 

cy tylko swój człowiek... I wszedł, przy- 
witał się i siadł. Nie nie chciał jeść, byto 
to przy śniadaniu, szczupły. smukły, tro 
chę pochylony, mniej podobny do Ojca 
niż rodzeństwo, miał spracowane ręce i 
postać przeciętnego robociarza paryskie- 
go, akcent bardzo francuski w polskiej 

  

czekującą, czyniąc jednocześnie zakupy 
z wolnej ręki po cenach znacznie niż- 

ch, aniżeli przewidywała umowa, wy 
wołując w ten sposób słuszne niezadowo 
lenie zarówno ze strony GONO, jak rów 

ze strony tych olejarni, które już 
ąć na siebie pewne zobo- 

ązania. Na rynku nasion oleistych po- 

zostały dwa rodzaje cen: 
„Sztywne*, ustalone w wyniku u- 

mowy między CONO, a przemysłem ole- 
jarskim, oraz ceny faktyczne, znacznie 

od tamtych niższe — kształtujące się przy 

zakupach z wolnej ręki. 

Dla nowozapoczątkowanej akcji wy- 

tworzyła się sytuacja całkiem niekorzyst- 

na. Rolnik, zamiast otrzymywać za na- 

siona Iniane cenę słuszną. zapewniającą 

opłacalność produkcji, zmuszony był 

sprzedawać towar po cenach niskich. 
Starania Towarzystwa Lniarskiego i Izby 

Rolniczej zmierzały już w kierunku sprze 

dawania interwencyjnych zakupów na 

rynku nasion oleistych przez Państwowe 

Zakłady Przemysłowo-Zbożowe. Do tego 

jednak narazie nie doszło, ze wzgłędu na 
polepszenie się sytuacji w związku z pod- 
pisaniem umowy indywidualnej w paź- 
dzierniku przez kilka innych olejarń oraz 
rozpoczęciem przez nie zakupów partyj 
towaru wedłu cen ustalonych. 

  

   
   

  

Ceny siemienia Inianego 90 proc., we- 

  

dług notowań giełdy wileńskiej, za 
100 kg. parytet Wilno. 

| : 
| Cena tranzakc. | Cena orjentac. 

BRR po złotych złotyc ' 

16. VIII 39,21 | = 
27VUt | 42,50 | 

! 

12.1X | 40,75 

i 37,50 | 40,00 

25.X 40 | 43,50 

Kształtowanie się cen nasion oleistych, 
według ostatnich notowań Giełdy Zbożo- 
wo-Towarowej i Lmiarskiej w Wilnie, 
pozwala przypuszczać, że sytuacja na 
rynku została opanowana w interesie 
rolnika, zgodnie z zamierzeniami akcji 
preferencyj krajowych surowców. Potwie 
rdza to również i okólnik CONO, który 
głosi, iż na konferencji 10 października 

  

   r. b. w obecności przedstawicieli Min. 
Przemysłu i Handlu oraz Roln. i R. R. 
została dokonana dalsza repartycja to- 

waru pomiędzy zainteresowanemi olejar- 
niami, z dostawą do 15 listopada. Po 
tym terminie będzie dokonana repartycja 
"nowych ilości nasion oleistych. 

5. Symonowicz. 

mowie, swobodniej mówił po francusku 
i przechodził na ten język w rozmowie... 
Patrząc na niego przypomniały mi się 
jakoś słowa Mickiewicza wyrzeczone do 

papieża Piusa IX w r. 1848 „Wolność 
płonie teraz pod bluzami robotników pa- 
ryskich*. 

W tym człowieku szarym, na którego 

patrzałam płonęła też wolność ducha. 
Był urzędnikiem municypalności pary- 
skiej'i wiadomo było, że żyje jak anacho 
reta, ubogo, a całą pensję rozdaje 
biedakom, któremi się z urzędu zajmu- 
je. Franciszkanin jednem słowem... Wcie 
lenie wizyj ojcowskich. W pewnej chwili 
podniósł oczy i zostałam literalnie pora- 
żona „nieludzkim* spojrzeniem. Cóż to 
były za oczy! Zdaje mi się że szafirowe, 
ale nie o barwę chodzi... trysnęły z nich 
płomienie, srebrne strzały, jakiś blask 
niesamowity, a silny, oszałamiający i 
pociągający zarazem... wzrok proroka, 
miażdżące spojrzenie duszy przez fiz 
czne atrybuty zmysłów. Tumult myśli o 
Towianizmie, o Legjonie włoskim, o ba- 
rzących się, namiętnych tęsknotach, bó- 
lach i porywach Poety w epoce narodzin 
tego syna, zawirowały we mnie... słucha- 
łam jak pan Józef opowiadał z prostotą 
o rzeczach bieżących, wypytywał o ro- 
dzinę... a oczy, niesamowite oczy tęsk- 

not mickiewiczowskich płonęły w ma- 
łym pokoiku i rozsadzały Ściany... 

(D: e. tu) 

  

    

   

  

Hel. Romer. ^



Jutro rozpoczyna prace 
nowy zarząd miejski 
Dzisiaj o godz. 12-iej w Urzędzie Wo 

jewódzkim Wileńskim nastąpi złożenie 
przysięgi przez nowoobrany Za 
Wilna, w osobach prezydenta dr. Maie- 
szewskiego Wiktora i wiceprezydentów 
Adama Piłsudskiego, Teodora Nagurskie 
go i Kazimierza: Grodziekiego. 

Od jutra jak się dowiadujemy, 

nowowybrany Zarząd obejmie norma|- 

ne urzędowanie. W dniu tym odbędzie 

się prawdopodobnie również pierw 
posiedzenie nowego Zarządu, na którem 
dokonany zostanie podział agend gospo 

darki miejskiej pomiędzy prezydenta i 5 
wiceprezydentów. 

Pierwsze normalne posiedzenie no- 
wej Rady Miejskiej ma się odbyć w dru 
giej połowie bież. miesiąca. Na porządku 
dziennym tego posiedzenia znajdą się 
aktualne zagadnienia gospodarki miej- 

skiej. 

Plan rozbudowy lotniska 
wileńskiego 

Jak się dowiadujemy, miarodajne 
czynniki na czele z Ministerstwem Ka- 
munikacji zakreśliły bardzo szeroki 
plan rozbudowy urządzeń lotniczych w 
Wilnie dla potrzeb lotnictwa cywilnego. 
Plan rozbudowy przewiduje m. in. do- 
kończenie budowy radjostacji lotniczej, 

uporządkowanie lotniska na Porubanku 

it. p. 
Roboty z tym kierunki rozpoczęte 

mają być na wiosnę roku przyszłego. 

Reorganizacja Ubezpie- 
czalni Społecznej 

W związku z reorganizacją ubezpic- 

czalni społecznej, ze względów oszczęd- 
nościowych zniesiono stanowiska naczel 

ziałów. Funkcje ich mają peł- 

nić kierownicy. których uposażenie bę- 
dzie znacznie zmniejszone. Utworzono 

nowe stanowisko wicedyrektora, które- 

mu podlegać będą kierownicy wydzia 
łów. 

Od 2 listopada zwinęto biura Wileń- 
skiej Ubezpieczalni Społecznej, miesz- 
czące się przy ul. Zawalnej 2. Agendy 
przydzielono częściowo do dyrekcji (ul. 
Zawalna 6), częściowo naskutek reorga- 
nizacji, zlikwidowano, 

Kto będzie wice-dyrektorem 
ubezpieczalni społecznej 
W związku z reorganizacją Wileńskiej 

Ubezpieczalni Społecznej dowiadujemy 
się, że na nowoutworzony etat wicedy- 

rektora ubezpieczalni mianowany mą 
być p. Arcimowicz, obecny naczelnik wy 
działu rachuby i wymiaru składek w u- 
bezpieczalni. 

Spółdzielnie mieszka- 
niowe domagają się ulg 

Spółdzielnie mieszkaniowe na terenie Wilna 
zwróciły się do Ministerstwa Skarbu i Banku 
Gospodarstwa Krajowego z obszernym memorja 
łem, w którym suwając szereg postulatów 
proszą 0 zastosowanie dalekoidących ulg w spła 
tach długów. Autorzy memorjału zwracają uwa- 
ge, 7 kszość budowli, obecnie tak zadłużo- 
nych, wzniesiona została w dobie zupełnie 1a- 
nej, pomyślnej, konjunktu r. Zmienione warun 

42 spowodowaly że wartość budo która daw 
niej wynosiła zł. 60 za - mtr*, d upadła do 

voko! 30 zł. Z drugiej strony nadmiar wolnych 
pokoi pociągnął za sobą wydatne obniżenie cen 

mieszkań. Te i inne gatunki spowodowały, że 
cicieli ‹ odbiega bardzo 
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obciążenie wła 
znacznie od ich siły 

MW konkluzji autorzy memorjału proszą o 
następujące ulgi: 1) Obniżenie drogą zbonifi- 

kowania, sumy przyznanego kredytu do Wys0- 

kości odpowiadającej usłalonemu pierwotnie 

stosunkowi 75, 80 względnie 80%/0-0wemu obec- 

nej wartości handlowej wybudowanych domów. 

2) Obniżenie stopy procentowej do 2 w sto- 

sunku rocznym. 
3) Zniesienie dodatku adminis 

bieranego przy spłacie rat konwersyj 

Pierwszy śnieg 
W. północnych powiatach woj. wileńskiego 

wczoraj w nocy wypadł śnieg. 
Śnieg niedługo leżał na polach, po ukazaniu 

się słońca szybko stopniał. 
* Wiczoraj w nocy również Prószył śnieg w 

Wiilnie 

Teatr muzyczny „LUTNIA* į Wystepy Janiny Kulczyckiej Dzi Ś Po cenach zniżonych 

BAL w SAVOY" 

   

    

    

racyjnego, p0- 

ych. 

  

  

  

„KURJER* z dnia 6-g0 listopada 1934 r. 

Zycie za prawo 

  

do pracy 
Krwawa rozprawa na rzeźni miejskiej 

Wezoraj Gkoło godz. 11 w nocy V Kom. PP. 
zestał zaałarmowany przez Zarząd Rzeźni Miej 
skiej, iż zaszedł wypadek ciężkiego zranienia 
jednego z rohotników. Jak wynikało z telefo: 
nicznej relacji, czeladnik rzeźnieki Eljasz Pru 
żan został napadnięty na rzeźni przez innych 
robotników i ciężko ranny. Na miejsce wypadku 
udali się przedstawiciele władz šiedezych oraz 
Saretka pogotowia ratunkowego. Przewieziono 
rannege do szpitala żydowskiego. Lekarze orze 
Kli, że widoki na utrzymanie Prużana przy ży- 
ciu są bardzo nikłe. 

Jak się dowiadujemy, pedłoże krwawej roz 
prawy oraz jej przebieg przedstawiają się na 
stępująco: 

      

KOLEKTYW CZELADNIKÓW. 

Od szeregu łat wszystkie roboty związane z 
ubojem bydła spełnia na rzeźni kolektyw ezelad 
ników, liczący blisko 130 esób. Dokonują oni 

uboju zwykłego i rytualnego, przycz:m za ro- 
boty związane ze zwykłym ubojem otrzymują 

po 4 zł. od sztuki, zaś za rytualny ubój — 8 zł. 
Ostatnio ze względu na liczebność kolekty 

wu zarobki pracowników wahały się pomiędzy 
20—25 zł. tygodniowe. Tymczasem kil- 
ku członków kolektywu oderwało się od zespo 
łu i zaczęło pracować na własną rękę. Konkuru 

jąc z kolektywem i obniżając ceny za robociz 
nę, zaczęli ci oderwani robotnicy nieźle zara- 

  

hiać. Przeciętny ich zarchtk tygodniowy wynosił 

okeło 60 zł. Jednocześnie członkowie kolekty- 
wu zmuszeni byli obniżyć ceny za ubój, co w 

dalszym ciągu znacznie obniżyło ich, "i bez te 
go niskie, zarobki. 

Taki stan rzeczy wywołał wśród członków 
kolektywu zrozumiałe niezadowolenie. Pomiędzy 
zrzeszonymi robotnikami a „dzikimi* stosunki 
zaognily sie. 

  

NÓŻ — OSTATECZNYM ARGUMENTEM. 

Eljasz Prużan należał właśnie do kategorji 
znienawidzonych pracz członków kolektywu — 

„dzikich“. Przed kilku tygodniami pomiędzy 
„dzikimi a kolektywem spisana nawet została 
umowa, regulująca podział pracy. Wedle tej u- 
mowy Prużan miał prawo do zabijania najwy- 
żej dwudzi:stu sztuk bydła tygodniowo. Lecz 

Prużan zobowiązania swego nie dotrzymywał. 
Gdy wczoraj zgłosił się do rzeźni wezwany 

został przez członka kolektywu Arona Lejbowi 
cza do zaniechania pracy, ponieważ ustaloną 

ż wykonał. Prużan stawił opór. 
У а, w czasie której Lejbowicz 

wydobył swój nóż rzeźnieki i wbił go w plecy 
przeciwnikewi. Prużan obfi brocząc krwią 

upadł na podłogę. Lejhowiez, sądząc, że go za- 
bił udał się do kancelarji r; i, gdzie zamel 
dował o wypadku. Po upływie kiłkunastu mi- 
nut został aresztowany. 

  

   

  

       

   

    

  

Krwawa furja syfilityka 
Wyrznął brzytwą dzieci i sam popełnił samobójstwo 

Wczoraj mieszkaniec wsi Gnojna, gminy 
dobromyskiej, pow. baranowickiego Konstanty 
Pacewicz. lat 28, w czasie nieobecności żony 

zarżnął brzytwą dwoje swoich dzieci, Marję lat 

4 i Olgę, lat 2, trzytygodniową zaś dziewczyn 

kę ckaleczyl, počzem sam sobie poderźnął gard 

ło a następnie powiesił się w sieni. 
Pacewiez od dłuższego czasu chorował na ki 

łę, zaraził żonę, dzieci zaś obciążone były dzie 
dzieznie i to było przyczyną zabójstwa i samo 
bėjstwa. 

    

Tajemnicze zwłoki w lesie 
W ub. niedzielę mieszkaniec wsi Tatarki, 

$m. rudomińskiej, pow. wil-troeki zamełdował 
w policji, że przechodzące lasem koło zaśc. Pu 
szno w niewielkiej odległości od szosy znalazł 
trupa mężczyzny 'w wieku ekoło 50 lat ze šla- 

dami postrzału w głowę. 

Na miejsce wypadku wyjechali przedstawicie 
le władz policyjnych. Dotychczas tożsamości nie 
boszczyka nie stwierdzono, jak również nie us- 
tałono przyczyny śmierci. 

Bestjalska rozprawa 
Q niezwykłym wypadku zezwierzęcenia do- 

denszą ze wsi Borsuki, gm. dokszyckiej, pow. 
dziśnieńskiego. Mieszkaniec tej wsi Bazyli Su- 
szko, posprzeeczawszy się ze swą żoną Anną, nie 
bacząe że znajdowała się ona w poważnym sta- 
nie, pobił ją do uraty przytomności. Wskutek 

wstrząsu nerwowego i przedwczesnego porodu 
nieszczęśliwa kobieta zmarła. 

Zwłoki noworodka przed przybyciem policji 
Suszke potajemnie schował. Sprawcę bestjal- 
skiego czynu aresztowano. 

  

Imprezy towarzyskie 
Skończyła się dobra konjunktura, kładąc kres 

reprezentacyjnym balom i wystawnym prz 
ciom w domach prywatnych. I zdawać 
mogło, że z nastaniem kryzysu życie towarz 
skie Wiłna zamarło. Tak ž dnak nie jest. 
7 kie trwa, zmienilo jedynie cha- 

zyjęcia i wspaniałe bale 
znie skromniejsze dancingi i 

. urządzane przez różne związki 
w - lokalach klubów i cukierni, 

społeczne czy kulturalno- 

   

    
   

    

    

    

         

organiza 
na najrozmaitsze, 
oświatowe cele. 

Już z początku jesieni, przed każdem świę- 

tem i co sobota odbywa się'po kilka takich 
towarzyskich imprez, mających tę dobrą stronę, 
że ich organizacja nie pociąga nadmiernych 
kosztów i że idzie się na taką zabawę w stro- 
jach wizytowych, lub wieczorowych, jak komu 

dogodniei 
Bardzo miły towarzyski charakter miał 

Kencert-Dancing, urządzony w dniu 3 b. m. 
w eukierni „Czerwonego Sztralla*, przez Zarząd 
Obwodu Miejskiego L. O. P. P., który zgroma- 

dził kilkaset osób, pomimo iż tego samego wie- 
czora odbywała się zahawa w Klubie Prawni- 
ków i w Kasynie Garnizonowem. 

Miłem urozmaiceniem zabawy były artystvcz 
ne produkcje: taniec pp. Ciesielskiego i Mar- 
tówny, śpiew p. Niemyskiego i dowcipne, pełne 
humoru piosenki świetnie, z werwą wykonane 
przez Szczawińskiego. Ożywione tańce i wesoła 
towarzyska zabawa przeciągnęła się poza go 
dzinę czwartą, a uprzejmość głównego gospo- 

Dudy, który znałazł czas, by każ- 
demu z parę miłych słów powiedzieć, 
sprawiła na wszystkich ja najlepsze wrażenie. 

Jeszcze bardziej zamknięty towarzyski cha- 
rakter noszą popołudniowe „Czarne Kawy* Koła 
Przyjaciół Akademika Pelskiego w Wiłnie, pod 
honorowym protektoratem P. wojewodziny Wan 
dy Jaszczołtowej. + 

Kawy” te odbywają się co niedziela po- 
a 10-tą w sali restauracji Hotelu Euro- 

iego. 
Organizatorem i duszą tych imprez jest p. 

sędzia Bulharowski, który dokooptował sobie 
„grono miłych pań gospodyń. 

Dotychczas odbyło się już pięć „Czarnych 
Kaw*, co wystarcza, że wyrobiły już one sobie 

markę miłych, wesołych, towarzyskich zebrań. 
Na paru kawach były bardzo udatne produkcje 
artystyczne, a zwołennicy brydża mogą zawsze 
znaleźć odpowiednich partnerów w osobnych 
zacisznych pokojach. Słowem „Czarne Kawy* 

X. P. A. P. w Wilnie tak ze względu na piękny 
cel jak i na miłą zabawę zewszechmiar zasłu- 

gują na poparcie. Z. Kal. 
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Racjonajizacja poczty 
Przy Min. Poczt i Tel. została utworzona ko- 

misja, która ma za zadanie przeprowadzić 
lizację przedsiębior „Polska Poczta 

*. Min. Poczt i Telegrafów 

ciło się do Izby Przemysłowo-Handlowej w War 
szawie z prośbą o współdziałanie z Komis ją. 

  

       
    

W związku z tem Izba Przemysłowo - Hand 
łowa w Wilnie zwróciła się do firm i osób za- 
interesowanych z prośbą o nadsyłanie uwag i 
dezyderatów dotyczących wspomnianych spraw. 

Zaliczenia kolejowe 
które wpłynęły do Kasy Towarowej St. Wilno 

dnia 5 listopada: 

591015 159 404 428 476 538 784 828 834 867 880 
922 924 957 971 592019 064 085 121 180 199 
232 240 237 307 354 412 413 420 421 4922 436 
463 486 490 492 500 : 504 592505 512 513 

      

  

  

  

   
    

514 515 520 547 558 554 566 591 594 597 601 
615 624 610 649 661 678 694 734 741 742 
751 758 783 792 819 836 838 856 858 886 887 
890 591 5 3 895 909 916 921 922 964 967 981 

  

985 593019 042 046 049 050 053 065 067 077 095 

097 100 121 126 136 153 160 230 238 235. 

Mord na stacji Mordy 
Wileńska Dyr. Kol. otrzymała wiadomość, 

iż na stacji Mordy popełniono morderstwo. — 
Do wychodzącego z pociągu poborowego Kowal 
czyka Władysława ze wsi Ruski, gm. rusaki 
podbiegł Stanisław Chaciński, mieszkaniec tejże 
wsi i oddał do Kowalczyka trzy strzały rewolwe 
rowe. Kowalczyk zmarł zanim przybyła pomoce 
lekarska. Zabójca, korzystając z chwilowego za- 
mieszania, zdołał zbiec. 

*" Krawiec Bazyljan 
nie może wyjść na ulicę 

Przed kilku dniami donosiliśmy o wypadku 
przy ulicy Niemieckiej 29, gdzie mistrz krawiec 
ki Notel Bazyljan, oblegany przez robotników, 
którym zalegał z zapłaceniem należności, strzelił 
trzykrotnie w kierunku robotników, na szczę- 
ście nikogo nie raniąc. Bazyljan wówczas z0- 
siał zatrzymany, a po przesłuchaniu przez sę- 
dziego zwolniony pod dozór policji. 

Wezoraj Bazyljan zgłosił się do policji i za 
mełdował, iż robotnicy stosują względem niego 
teror a nawet zagrażają jego życiu. Doszło do 
tego, że obawia się wyjść na ulicę, gdyż b. pra 
ecwniey czatują na niego. (e). 

   

  

    

Wobec tego, że przebieg wypadku oraz jego 
podłoże budzą przypuszczenia, że Lejbowiez 
nie działał sam, policja przeprowadziła wczoraj 
w necy dalsze aresztowania wśród członków ko- 
lektywu. Zatrzymano L. Nadela, L. Chajeta, L. 
Głukina Oraz Fajwusza Almana. 

MEMORJAŁ DO RADY MIEJSKIEJ. 

Jak się dowiadujemy, w związku z zaszłe- 
mi wypadkami — Związek robotników, zatrud- 
nionych na rzeźni wnosi memorjał do Rady 
Miejskiej z prośbą © ustabilizowanie stosunków 
na rzeźni, które prowadzą do tak pożałowania 
godnych zajść. (e). 

RADJO 
WILNO 

„ dnia 6 listopada 1934 roku. 

śń. Muzyka. Gimnastyka. Dzien. por. 
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Chwilka pań domu. 7.40: Progr. dzienny. 7.50: 
Konc. 

  

Giełda rolnicza. 11.57: Czas. 
Wiad. meteor. 1205: Przegl. 

taneczna. 12.4 Właś 
ywcze miodu”. 13.00: Dzien. 

muzyki tan. 15 Wiadom. 

  

rekl. 7.55: 
Hejnał. 12.0: 
12.10: Mu 

lecznicze i odź: 

13.05: D. ce. 
eksport. 15.35: 

muzyka wschodu 
17.00: Pieśni. 17 

  

        
    

   

      

        Koncert rekl. 18.0: 

gospodar 18.15: Koncert ka- 
Stanisław Witkiewic 19.00: 

9 Feljeton. 19.30: Pieśni 
1945: Program na środę. 

19.50: Wiad. sport. 19.56: 'Wil. wiad. sport. 
20.00: Muzyka lekka. 20.45: Dzien. wiecz. 20.55: 
Jak pracujemy w Polsce. 21.00: Koncert popu- 
łarny poważny. 22.00: Audycja z cyklu „Wizyty 
mikrofonu“ p. „Nowy typ szkoły teatralnej. 
22.15: Muzyka taneczna. : Koncert rekl. 

23.00: Wiiad. meteor. 23 Muzyka taneczna. 

° * ° 

Kina i Filmy 
z na rara 

PAT I PATACHON JAKO „KOMPOZYTORZY“, 

oraz „WIELKI MYSLIWY“ — (Rewja). 

IPrzed mniej — więcej półtora roku ogólnie 
lubiana „Spėdl komików duński 
Patachon rozwiązała się dzięki nieszczęśliwemu 
wypadkowi. Patachon, lepsza, można powiedzieć 
połowa spółki, spadł z wysokiego rusztowania — 
i na skutek uderzenia głowy — zwarjował. Osa 
motniony Pat musiał zrezygnować z filmu, i 
przez pewien czas imał się różnych zajęć, nie 
mających zresztą nic wspólnego z filmem. Obee 
nie znów powrócił na ekran z nowym Patacho- 
nem, reklamowanym jako Patachon-junior. No 
wy ten artysta ubrany jest identycznie tak, jak 
jego poprzednik, i jest równięż małego wzrosiu. 
Na tem zresztę wyczerpuje się podobieństwo tych 
dwóch Patachonów. 

O ile prawdziwy Patachon był doskonałym ar- 
tyst- o nadzwyczajnej mimice, o tyle Patachon 
junior jest poprostu „do luftu*. Brzydki, o idjo 
tycznej, nieruchliwej twarzy, nie wywiera zupeł- 
nie wrażenia komizmu, tem bardziej, gdy widz 
ciągle porównywa go z jego pierwowzorem. Ca 
ły film wogóle jest chybiony, Cechuje go niecie 
kawa fabuła brak dobrych pomysłów, oraz brak 
dawnej, doskonale zgranej pary, partnerów. Na 
bardzo niskim poziomie są również i zdjęcia, 0- 
raz skandaliczna poprostu — strona dźwiękowa. 
„Amantów* w tym filmie grają młodzi, zupełnie 
nieznani artyści duńscy, o doskonałych warun- 
kach zewnętrznych, ale nie posiadajacy jeszcze 

żadnej rutyny, Podkreślić należy wyjątkowo. do- 
bre występy — doskonałej pary kabaretowej, 
oraz wesołą muzyczkę, skomponowaną (natural 
nie w filmie) przez „kompozytorów* Pat i Pa- 
tachon. 

Prawdziwą przyjemnością sprawia druga 
część programu, sowiecki film p. t. „Wielki My 
‹ Film jest niemy, ale rzecz dziwna nie 
razi to zupełnie widza, przyzwyczajonego już da 
dźwiękowców. Niewątpliwie jest to zasługą reży 

sera. Przedstawione tu są życię ekskimosów ich 
radości i smutki, ich ustawiczna, ciężka walka 

o byt. Prości i naiwni jak dzieci są ci ludzie, pro 
sty i w samej prostocie doskonały jest scenar- 
jusz tego filmu. W krótkich zespolonych w ład 
ną, harmonijną całość obrazach, przedstawiona 
jest surowa tajga, jej flora i fauna, ludzie oraz 
ich zwyczaje. Doskonałe są sceny połowu ryb. 
Ciekawe są sceny obyczajowe: obrządki religij- 
ne wykonywane przez szamana, handel wymien 
ny, prowadzony przez chytrego przemytnika, wy 
ścigi psów. Na film ten patrzy się z wielkim za- 
interesowaniem i przyjemnością. 

Jako nadprogram — oryginalna sowiecka gra 
teska „Dookoła świata”, którą oglądaliśmy już 
w zeszłym roku, oraz pierwszy dodatek rysunko 
wy produkcji polskiej „Pan Twardowski*. Te. 
chniczne wykonanie tego ostatniego — jest na 
bardzo niskim poziomie, a szkoda! Pomysł jest 
wcale dobry. A. Sid. 

Trup w pociągu 
Na szlaku Zelwa — Wołkowysk w pociągu 

Nr. 154 znaleziono zwłoki niejakiego S. Sokol 
skiego, pochodzącego z Derewna. 

1 TEATR NA POHULANCE 
Dziś i jutro o godz. S-ej wiecz. 

„FIRMA“ | 
  

         
Recital śpiewac: 
Manuela de Falli. 
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„KURJER“ z dnia 6-go listopada 1934 r. 
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|= |] Dziś: Leonarda W., Feliksa 

Wtorek || ;,,,o. Nikandra i Karyny 
G | 

|woehsa Małe > BAG a 33 
Listopad | >.chód słońca — gŚdz. 3 m. 33 

  

Spostrzeżenia Zakładu Moteorologji U. S. B. 

w Wllnie z dnla 5/X1 — 1934 roku. 

Ciśnienie 764 
Temp. średnia + 2 
Temp. najw. + 3 

. najn. 0 
: ślad 

Wiatr: płdn. 
Tend. bar.: znižkowa 
Uwagi: chmurno, przelotny śnieg. 

    

— Przepowiednia pogody według P. I. 
Naogół chmurno z przejaśnieniami, mglisto, 
miejscami drobny opad. Temperatura bez więk 
szych zmian. Umiarkowane lub słabe wiatry po- 
łudniowe. 

  

OSOBISTA 
— Inż. M. Nowieki, Dyr. Okręgu Poczt i Tel. 

w Wilnie objął z dniem 5 bm. urzędowanie po 
powrocie z podróży służbowej do Warszawy. 

  

MIEJSKA 
— CO BĘDZIE Z POGOTOWIEM RATUN- 

KOWEM? W samorządzie miejskim: znowu sta 
łą się aktualna sprawa wyeliminowania pogoto 

wia ratunkowego z samorządu miejskiego i prze 
kazania go prywatnemu towarzystwu Iekarskie 
mu, gdyż wydatki na utrzymanie pogotowia są 
dla miasta b. ciężkie. 

    

NIKA 
— PRZY ZBIEGU ULIC: HOLENDERNIA, 

POPOWSKA I KRZYWE KOŁO, na miejs 
kopu, robionego w górze, przylegającej do 
ły technicznej, projektowane 
rynku Antokolskiego, usuniętego z przed 
ła św. Piotra i Pawła. Na miejscu dawnego ryn 
ku powstanie skwer miejski, 

Z UNIWERSYTETU 

STUDJUM PRAWIA LITE IEGO USB. 
ę powoli, lecz systematycznie. Obecnie 

m przystąpiło do koordynowania prac nad 
kwestjami historyczno - ustrojowemi i prawno - 
ekonomicznemi dawnych ziem W. Ks. Litewskie 
go i krajów sąsiednich która to dziedzina jesz- 
cze jest b, mało zbadana. 

SPRAWY AKADEMICK 
— Szkoła Nauk Politycznych w Wilnie w 

dniu 7 bm. we środę urządza imatrykulację stu 
chaczów I roku. O godz. 9 odbędzie się nabożeń 
stwo w kościele św. Jana na intencję rozpoczę 
tego roku akademickiego, zaś o godz. 17 punktu 

alnie — uroczy: imatrykulacji w lokalu 
Szkoły (Arsenalska 8), na którą Dyrekcja Szko 
ly ma zaszczyt prosić członków i współpracow 
ników Tnstylutu Badaw g0 Europy W 

niej, Pro! ów Szkoły, jak również przy 
Instytutu i Szkoły. 

  

   

  

    

         
     

  

  

  

   

    

        

  

WAJSKOWA 

UTRO. 7 b, m. w lokalu przy ul. Bazyl 
2 odbędzie się dodatkowe posiedzenie 

ji Poborowej. W roku bieżącym odbędzie 
się poza wyrnienicnem jeszcze tylko jedno po- 
siedzenie. 

Komisja urzęduje od godz. 8 rano. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— W tych dniach powsiało w Wilnie Koło 

Stowarzyszenia Peowiaczek. Na czele Koła, ja- 

  

  

   
    

przewodnicząca stoi p. Marja Tr kOW- 

Sekretarjat Koła Peowiaczek mies 
przy ul. Tatarskiej 1. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Т. N. S. W. Dnia 7 b. m, (we środę) o 

godz, 19-ej odbędzie się w Gimnazjum im. Zyg 
ta zebranie mków Koła Wil. T. N. S, 
a porządku dziennym: 

1. Sprawa ankiety o maturze; 2 
posiedzenia Zarządu Głównego 
ski, 

Obecność wszystkich członków pożądana; goś 
miłe widziani. 

ROZNE. 
Do Wilna przybyć ma wkrótce delegac- 

ja kupców estońskich celem zorjentowania się 

„w możliwościach zakupu niektórych towarów 
w Wileńszczyźnie. 

Teatr i muzyka 
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś we wtorek 

dnia 6 listopada o godz. 8 w. etna komedja 
współczesna Marjana Hemara „FIRMAĆ%, która 

w fonmie barwn ej i dowcipnej porusza 
zagadnienia, dotyczące wolności duchowej i 

szczęścia osobistego człowieka. Komedja ta cie 
szy się coraz większem powodzeniem tak ze 
względu na wielce interesującą treść jak i dos 
konałą grę zespołu z J. Boneckim i H. Skrzyd 
łowską w rolach głównych. 

  

i się 

  

    

      

  

Wrażenia ż 
Wolne wnio-    

  

cie 

      

  

  

   

    

tępy Janiny Kulczyckiej. Dziś po cenach 

onych «znakomita operetka Abrahama „Bal 
*, która cieszy się na naszej scenie v 

    
    

avoy , 

jątkowem powodzeniem. Codziennie publicznc 
wybornic się bawi, oklaskując r: $ 

kich wykonawców z J. Kul 
świetnie zgranego zespołu. 

  

  

    

  

     

8 b. m. o godz. 8 m. 30 wiecz. odbędzie 
ny recital fortepianowy rosyjskiego wirtu 
pianisty Mikołaja Orłowa. Program nowy. Bi- 
lety sprzedaje sklep muzyczny „Filharmonja”, 
Wiielka 8. 

  

    

Na wileńskim bruku 
DZIECKO. CLĘŻAREM. В 

D6 HI Komisarjatu PP. w Wilnie przyniėst 

redrzuika plei żeńskiej, w kieku 3 tygodni J. 
Pockajło, meldując, że znalazł niemowlę na klat 
ce schodowej domu przy ul. Jakóba Jasińskie 
go Nr. 1. Porzuika umieszczono w żłobku Dz. 
Jez 

  

    

    

ZAGINĘŁA 3-LETNIA IRENKA. 

Jadwiga Mackulaniec (Niemiecka 14) zamel- 
dawała w policji, że przed dwoma dniami zagi 

nęja jej córka 3-letnia Irenka. Dziecko przez ja 
kis czas bawiło na podwórzu i pozostawie 
ne bez opieki wyszło na ulicę. Odtąd zaginał 
po niem wszelki ślad. 

Sprostowanie 
W „Kurjerze Wileńskim* z dnia 3 listopada 

1934 r. na str, 9 w obwieszczeniu Komornika Są 
dowego XI rewiru, zam. w Wilnie przy ul 
muntowskiej Nr. 12 — 6 o licytacji praw 
żącego do funduszu zm. Tobjasza Lewkowicza 

do 1/2 części nieruchomości położonej w Wilnie 
przy ul. Pohulanka 17 w ust. 2 zamiast wydru- 

kowanego: „znajduje się we wspólnem posiada- 

niu funduszu zmarłego Tobjasza Lewkow 
Frumą i Morduchami* — powinno być: znajć 
je sie we wspólnem posiadaniu zmarłego Ъ obja- 
sza Lewkowicza z Frumą i Morduchem Lewina 

mi 

  

  

   
    

     
  

    

   

   

  

W. „Kurjerze Wileūskim“ z dn. 3 listopada 

1934 r. na str. 10 w obwiesz iu Komornika 

Sądowego XI rewiru, zam. w Wilnie przy ul. Z & 
mumtowskiej Nr. 12—6 o licytacji nieruchomości 
Romana Antonowicza podano mylnie cyfrę su- 

my szacunkowej „53.1000 zł'* zamiast „53.100 

zł.” 
We wszystkich 3-ch ogłoszeniach umieszezo- 

nych w „Kurjerze Wileńskim z dnia 3 listopa- 
da 1934 r. na str. 9 i 10 Komornika Sądowego XI 
rewiru, zam. w Wilnie przy ul. Zygmuntowskiej 
12 — 6, podpis Komornika Sądowego winien być 
„R. Zan*, nie zaś „B. Zan“. 

      

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

OGNISKO | DZIŚ Najpotężniejsze i najciekawsze arcydzieło filmowe doby obecnej 

p.t 99 
W rolach głównych : Georges Póciet — Hugh Stephens Duglas — Róża Mai — Zoe Frank 

Wspaniały film międzynarodowy mówiony w pięciu językach. 
NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. Pocz. seansów codziennie o godz. 4 p. p. 

Dziś premiera w kinie R 0 X Y © 
Motto: Nie znałam życia, więc zaufałem Ci.. at a em Ci 

Porywający dramat kobiety, która z odwagą esse 
poszła na spotkanie nowemu, nieznanemu życiu 
Role główne: Pogromczyni Marleny Dietrich Rosemary Ames oraz zrakomity — John Bolas. 
Film przewyžsz. o niebo „Zaledwie Wczoraj,.* Nad program: Nadzwyczajne dodatki: Tygodnik 
Ч Paramountu, Groteska rysunkowa i kronika Pata. 

„Ki Balkon 25 gr. — Toat-Kino REWIA | Gai:  FANTOMAS?* 
3 porywający film 99 " 

Z 2 Cortez, Mary Dunkan i inni — Groza. — Sensacja. — Napięcia. 
GRAM: 56 

Największa sensacja „COWBOY Z ARIZONY W rol. gł. KEN MAYNARD 

P A 84 | Na naszym ekranie 

Najweselsza, fenom trzpiotka ekranu w komedji przewyższ. „Csibi* w roli popis. 
Turniej śmiechu, ЕММА PARADA 5 splot pikanterji, — © 

humoru i werwy. NADPROGRAM — ŚWIETNY. — Bilety honorowe nieważne. Uprasza się 
o przybycie na początki seansów puktualnie: 4, 6, 8 i 10.10 

Szykujemy coś nowego: „PETERSBURSKIE NOCE* Rewelacyjne szczeg. nast. 
  

SARSINO| „ży JOAN GRAWFORD 
w największej kreacji swojego życia, w filmie wspanialsz. i ciekawszym od „Tańczącej Venus* 

Uwielbiają ją mężczyźni. Zazdroszczą jej kobiety. е z « 
„Taniec Miłości Piszą o niej wszyst. pisma. [Dramat najwyższego napięcia 
Bogaty nadprogram; Ostatnie nowości świata (Paramount), wspan. komedja rys. i kronika „Pata* 

HELIOS 

  

Dziś nieodwołalnie ostatni dzień 
Najnowszy przebój Ki mój mąż robi W nocy? polski pt. 

Gorczyńska, KRUKOWSKI, Manklewiczówna, Znicz, Jarossy, Tom, Gierasleūski i inni 
* WKRÓTCE: и N E D Z N l C 1“ Produkcji 

1934 roku 

Pracownia zębów sztucznych | Dobra kucharka - 

Ł MINKIER
 Wilno 

gospodyni 

у 
Wileńska 21 poszukuje pracy do bez- 

Przyjmuje od p.p. Lekarzy-Dentystów wszelkie 
dzietnych. Oferty kiero- 
wać do Administracji 

roboty na złocie i kauczuku. Wykonanie solidne. 
Ceny niskie. 

  

Nieśmiertelne arcydzieło 
Wiktora Hugo p. t.   
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„Kurjera Wileūskiego“ 
Biskupia 4 — dla Z. J. 

  

ZIEMIA NICZYJA“ 

  

DOKTOR 

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

DOKTÓR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skór- 
ne, weneryczne, narzą” 

dów moczowych 
od godz. 12—2 i 4—7 w. 
Wileńska 28, tei. 2-77 

DOKTÓR 

izabaf: (awrońska 
(choroby dzieci) 

przeprowadziła się na 
Zawalną 18, tel. 5-74 
Przyjmuje: 9—10 i 3—4 

  

  

DOKTÓR 

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

DOKTOR 

M. Zaurman 
choroby weneryczne. 

skórne i moczopłciowe 
Szopena 3, tel. 20-74 
Przyjmuje od8—| i 4—8 

B. NAUCZYCIEL 
GIMNAZJUM 

ul. Królewska 7 — 13 
udziela lekcje i korepe- 
tycje w zakrzsie 8 klas 
gimnazjum ze wszyst- 
kich przedmiotów. Spe- 
cjalność: matematyka, 

fizyka, język polski 

    

ORYGINALNE PROSZKI 
„MIGREWO-NERVOSIK [g 

CEA AI) 

Z AL 
ŚRODKIEM 

KOJĄCYM BÓLE H 
ZASTOSOWANIE: 

“BOLE GLOWY 
ia ZA 

MIGRENA NEWRALGJA 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Biskupia 4. Telefony: Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od 

OL 

  

BÓLE ZĘBÓW. 
GRYPA, .PRZEZIĘBIEWIA 

BÓLE: ARTRETYCZNE, 
STAWOWE,KOSTNE | TP 

ŁĄDAJCIE W APTEKACH PROSZKÓW 
zezw rama. KOGUTKIEK 
w ORYGINALNEM OPAKOWANIU 
РО 5 PROSIKOW W 

  

  

  

| zastawne oraz skonwertowane 

Bank Gospodarstwa Krajowego 
zawiadamia że w myśl $. 16. statutu, przeprowadzone 

w dniu 24 października 1934 r. 

LOSOWANIE 
8% listów zastawnych, 7/, listów zastawnych emisji II 

"do VII, 8%, obligacyj budowlanych emisji I i Il 
wraz ze skonwertowanemi na 5'/,%, na zasadzie ustawy z dnia 20 
grudnia 1932 r. (Dz.U.R.P Nr 115 poz. 950, odcinkami powyższych 
listów zastawnych i obligacyj budowlanych, które stanowiły w dniu 
31 grudnia 1932 r. własność Skarbu Państwa, Pocztowej Kasy Oszczę- 
dności, Banków Państwowych, Banku Polskiego oraz lnstytucyj Społecz- 
no-Ubezpieczeniowych wymienionych w Ś. 1. rozp. Min. Skarbu z dnia 

6 lutego 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 7 poz. 47), 

następnie 7% listów zastawnych emisji II P. Z./1. 
opiewających na dolary Stanów Zjednocz. Ameryki Północnej 
oraz 4% i4/,% listów zastawnych b. Banku Krajowego Królestwa 
Galicji i Lodomecji z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, następnie Pol. 
skiego Banku Krajowego, przejętych i skonwertowanych przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego 
Wykazy numeryczne wylosowanych odcinków zawiera „Monitor 

Polski“ Nr. 254 z da, 5/XI 1934 r. Tabele losowań mogą intererowani 
przejrzeć względnie podjąć w Zakładzie Centtalnym lub Oddziałach Banku. 

Wypłata należności za wylosowane odcinki w ich pełnej wartości 
nominalnej, odnośnie zaś listów zastawnych b. Banku Krajowego w peł- 
nej wartości nominalnej, przerachowanej na walutę złotową. — oraz za 
kupony płatne 31 grudnią 1934 r. tak od wylosowanych jak i w obiegu 
będących listów zastawnych i obligacyj budowlanych, odbywać się bę- 
dzie począwszy od 31 grudnia 1934 r. w Zakładzie Centralym Bankw 
w Warszawie i jego Oddziałach, względnie, stosownie do pastanowień 
zamieszczonych w tekście odnośnych emisyj, także u korespondentów 
zagranicznych Banku. 

Emisjami b. Banku Krajowego administruje Oddział Banku we 
Lwowie, dokąd należy się zwracać bezpośrednio w sprawach dotyczą 
cych tych listów zastawnych. 

Oprocentowanie wylosowanych odcinków ustaje z dniem 31/XII-34 r 

Równocześnie podajemy do wiadomości, że wymienione 7% listy 
na 5'/,% odcinki tych walorów uległy 

ponownej konwersji w myśl Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 12 czerwca 1934r. (Dz U. R.P. Nr.59 poz. 509/art. 22) przez ogra- 
niczenie wielowalutowości odcinków do jednej wyłącznie złotej waluty 
polskiej (złotych w złocie) z wyjątkiem części odcinków „E“ Emisji II 
7% listów zastawnyzh po nom. zł. 8.914,— w złocie na ogólna sumę 
nominalną 4.457 000 złotych w złocie. Nr .Nr. | do 500 włącznie, o ile 
dotąd nie zostały umorzone. Zl. Nr. 5496 

  

  

  

Miody korespondent 

zagraniczny (ang. franc. 
niemiecki) chcący mieć 

praktykę, poszukuje 

BEZPŁATNIE 
zajęcia w przedsiębior- 
stwie handl. Oferty 
proszę składać do Adm. 

Naturalny MIÓD 
leczniczy | kg. 2.20 zł. 

poleca Czerwiński — 

Wileńska 42 gmach 

oficerski. 

SKŁAD 
DRZEWA | WĘGLA 

M. KLACZKO 
Witoldowa 39, tel. 20-42 || 
poleca: drzewo pier- 
wszej jakości, WĘę- 
giei górnośląski po 
cenach konkurencyjn. 

          

  Pros. przekonać się 

STUDENTKA 
polonistyki udziela lek- [| | || |-|j| | 
cyj. Specjalność: polski [ 1 b | ANSI) i 
i francuski. (Przygoto- | włsda jęz. niem.i ang,, 
wuje do matury). Ceny | poszukuje odpowiedniej 
dostępne. Zgłaszać się | pracy. Zgłosz. do admi- 
między 2 — 4 p. p. na | nistracji „Kurjera Wil." 

Zawalną 30/5 dla Daniela 

  „Kurj. Wil.“ pod 
„Bezplatnie“ 

    

Maszynistka 
POSZUKUJE POSADY 
jak również może być 
angażowana do biura na 
terminową pracę, wyko- 
nu ę różne prace w do- 
mu pob. niskich cenach» 
Łaskawe oferty do adm. 
„Karjera Wileńskiego" 

pod „Maszynistka“ 
   

LLS ii LL SLL LA ASS sa 

godz. 2—3 ppol. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł. Administracja czynna od godz. 9'/, —3'/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 1—2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9'/,—31/, i 7 —9 wiecz! 

sa ogłoszenia cyirowe i tabelaryczne 50%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, 
Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 6-cio łamowy. 

  

Wydawnietwo .„Kurjer Wileński* S-ka, z ogr. odp Drukarni 
4 

  

`` 

2 

LJ 
AG 

RZE oo iais   

Konto czekowe P.ĘK. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul, Biskupia 4. Telefon 3-40. 
CENA PRENUMERATY : miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł., 
milimetrowy przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem—30 gr.. kronika redakc., komunikaty — 70. gr. za 

z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersza: 
mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr.za wyraz. Do tych cen dolicza się: 

zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Za numer dowodowy 15 gy 

4, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. 

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

*


