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TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 

Zmiany w wileńskiem sądownictwie 
Na wniosek ministra Sprawiedliwo- 

ści Prezydent Rzplitej podpisał RE 
nominacyj w sądownictwie. M. in. 
dzia apelacyjny śledczy do ok wy 

tkowego znaczenia w Wilnie p. Kazi- 

Interwencyjna 
Państwowe Zakłady  Przemysłowo- 

Zbożowe z dniem 1 b. m. wznowiły ak- 
cję interwencyjną na rynkach  zbożo- 
wych. Zakupy interwencyjne podjęto w 
wszystkich ośrodkach handlu zbożem, 

przedewszystkiem zaś w największych, 
to znaczy w Warszawie, Poznaniu, Byd- 
goszezy i Lublinie. 

Głodówka 
Wezoraj rano na terenie szpitala Dz. 

Jezus wydarzył się nieprawdopodobny 
wypadek. 

Mianowicie wskutek zmniejszenia 

j mięsa oraz ilości razy dawanego 

wienia wszyscy chorzy przebywają- 

  

rae 

poż; 
     

  

mierz KWIATKOWSKI mianowany zo0- 
stał sędzią Sądu Apelacyjnego w Wil- 
nie i sędzia S. Ap. w Wilnie p. Edward 
GÓRA — wiceprezesem S. Okr. w Lu- 
blinie. 

akcja zbożowa 
M. in. Państw. Zakł. Zbożowe wysła- 

ły poważniejsze ilości żyta do Stanów 

Zjedn.. Kanady, Austeji i Belgji. Wzno- 
wienie tej akeji zostało umożliwione 
dzięki odciążeniu magazynów naskutek 
zrealizowania dostaw zboża na rynki za- 
graniezne. 

w szpitalu 
ty w szpitalu ogłosili głodówkę. 

Ponieważ metody te wprowadzone 
są tylko tytułem próby, spodziewać się 

nego pożywie- 

   

  

     należy, że racje wydawa 

tone. a tem samem 

zatarg będzie zlikwidowany. 

nia zostaną pr 

  

Atak furji u b. burmistrza Otwocka 
Wezeraj w godz. pepoł. przebywający w wię 

zieniu na Pawiaku b. burmistrz Otwocka Michał 

   
nnej. Wehec tego, że zachowanie się Gó 

  

ńskiego zagrażało bezpieczeństwu jego życia, 

łożone na niege kaftan bezpieczeństwa. Po 
nym czasie Górzyński uspokoił się. 

   
   

    

Układ finansowo -gospodarczy 
w Sprawie Saary 

RZYM, (Pat). Dziś o godz. 13-ej ko- 
mitet trzech zakończył swe prace pod- 
pisaniem układu francusko - niemiec- 
kiego w sprawach finansowo - gospodar 
czych. Wedle informacyj z kół trancu- 

skich, sumę. jaką zapłacą Niemcy za ko- 

palmie po powrocie Saary do Niemiec 
ustalono na 900.000.000 frs. fr., do czego 
dołączono koszty inwestycji. które pod- 
niosą te sumę do frs. tr. 1.000.000.000. 
Suma ta ma być spłacona Francji w 
dość krótkim terminie. przycżem płat- 
ność ma być dokonana w aluta francusk: 

będącą w-obiegu na terenie Saary. Prze- 

widziane są podobno również dostawy 

    

   

  

węgla. 
Niezależnie od protokułu iranchskó- 

niemieckiego. podpisanego dziś przez 
ambasadorów Francji i Niemiec w Rzy- 
mie. zakomunikowany będzie Radzie 
Ligi Narodów raport komitetu trzech. 
Raport ten zawierać będzie podobno ta- 
kże zlecenia polityczne. Według kr 

BMS ZZ EEEE ZREZRSZ ETA CRO KORA OSN 

Jewticz w Paryżu 
PARYŻ, (Pat). Jugosłowiański mini- 

ster spraw zagranicznych Jewtiez, uda- 

jąc się do Genewy. przybył do Paryża. 
gdzie odbędzie narady z księciem - re- 

gentem. 

Japonja wypowiada 
traktat waszyngtoński 
'TOKJO. (Pat). Gabinet japoński: po- 

słanowił dziś rano notyfikować sygra- 

tarjuszom traktatu waszyngtońskiego 

wypowiedzenie traktatu tego przez Ja- 

ponję. Decyzja ta przedstawiona będzie 

radzie prywatnej cesarza. 

  

    

cych pogłosek Niemey zgodzić się mieli 
na fozciągnięcie gwarancji bezpieczeń- 
stwa i wolności na wszystkich miesz- 
kańców Saary a nietylko na osoby bio- 
rące udział w głosowaniu. Z pod gwa- 
rancyj tych wyłączeni być mają jednak 
abi polityezni, którzy dopiero w 
ostatnieh czasach przybyli do Saary. 

  

     

xKzut oka na stan Łotwy. 

Na sesję Rady L. N. 
W związku z rozpoczynającą się w 

5 b. m. sesją nadzwyczajną Rady 
Narodów. na której rozpatrywane 

będą sprawy Saary i zatarg jugosłowiań- 
sko-węgierski wyjeżdża dziś do „Genewy 
wicedyrektor depart. Politycznego M. 
S. Z. p. Tadeusz Gwiazdowški. 

Min. handlu Francji w 
przejeździe do Moskwy 

godz. 8.30 rano pocią- 
ejechał przez War- 
Paryża do Moskwy 

min. handlu Francji p. Marchandeau 
wraz z 6 rzeczoznawcami. Na dworcu 
Głównym min. Marchandeau powitał 
amb. Francji Laroche z kilku SS 
mi ambasady. 

O godz. 8.50 p. Marchandeau odje- 
chał w dalszą drogę do Stołpców. 

Pierwszy sekretarz 

ambasady w Moskwie 
Dowiadujemy się, że pierwszym se- 

kretarzem ambasady Rzplitej w Mosk- 
wie (stanowisko to ostatnio wakowalo) 
objąć ma p. Zdzisław Szezerbiński, urzę- 
dnik centrali M. S$. Z, Podobno jeszcze 

w ciągu grudnia p. Szczerbiński uda się 
na swą placówkę. 

Kursy języka polskiego 
w Rydze 

RYGA. (Pat). Dziś w auli uniwersvie- 

tu odbyło się otwarcie kursów języka 

polskiego. Na uroczystości tej obecny 

był poseł Polski Beczkowicz oraz czło 

t-wa zbliżenia polsko- 

    

        

Wczoraj o 
giem paryskim pr: 
szawę w drodze z 

    

    

   

  

  

kowie zarządu 

łotewskiego. 

Wykłady odbywać się będą trzy razy 

w tygodniu. 

Dypiomatyczne śniadanie 

  Po zakończeniu pertrakta 
podejmował członków 

min. Laval. premjer 

   
   

šniadaniem. 

min. spr. zagr. 
Suad Bey. 

jw sprawie zawar 

stoi pos. rumuński w Francji 

cia układu 
Na ilus 
Rumunj 

  

irancusko-tureckiego, min. Łaval 
z lewej strony ku prawej sied 

uleseu i poseł turecki w Paryżu 
jesiano. 

       

  

— Nasza walka o Szkołę polską. — Hanalarze 
śmierci. — Państwowe buciki dla dzieci. — Kryminalna afera na Po- 
hulance. — Rabunkowa gospodarka. — KURJER RADJOWY. 
  

Rada ministrów 
(Telef. od wl. koresp. z Wurszawy) 

Najbliższe posiedzenie Rady Mini- 
strów odbędzie się w czwartek bież. ty- 

godnia. Na posiedzeniu tem załatwio- 

nych będzie kilka bieżących spraw prze 
ważnie drobnych. 

—0()0— 

Konferencja trzech 
państw bałtyckich 

TALLIN, (Pat). Wbrew oficjalnej za- 
powiedzi konterencja trzech państw bał- 
tyekich nie zakończyła swych obrad w 
dniu 2 b. m. Narady trwały jeszcze w 
ciągu nocy z niedzieli na poniedziałek, 
a podpisanie protokułu nastąpiło dopie- 
ro w poniedziałek. 

Mimisier Lozorajtis 
w Finlandji 

HELSINKI, (Pat). Dziś o godz. 15-ej 
zybył de Helsinek minister spraw za- 
ranicznych Litwy Lozorajtis. 

spotkanie litewskiego ministra 
zjawili się w porcie minister spraw za- 
granieznych Finlandji Hackzell w oto- 
czeniu wyższych urzędników fińskiego 
MSZ. Q godz. 17-ej.min.-Lozorajtis przy 
jał w hotelu przedstawicieli prasy, po- 
czem złożył wizytę premjerowi Finlan- 
dji i ministrowi spraw zagr. Finlandji. 

Nowy prezes ayrektor- 
latu w Kłajpedzie 

BERLIN. (Pat). Niemieckie Biuro In- 
formacyjne donosi z Kłajpedy. że guber 
nalor okręgu kłajpedzkiego powierzył 
wczoraj,misję utworzenia nowego dyrek- 
torjatu przewodniczącemu frakcji litew- 
skiej w sejmiku kła jpedzkim i przywód- 
cy litewskich związków młodzieży w 
Kłajpedzie Bruvelaitisowi. 

Bruvelaitis uważany jest za jednego 
z największych przeciwników niemczy=- 
zny w Kłajpedzie. Zdaniem Niem. Biura 
Inf.. nominacja Bruvelaitisa oznaczać 
będzie zaostrzenie się kryzysu przeciw | 

niemczyźnie. 

Wycieczka Żydów 
wileńskich w Kownie 
KRÓLEWIEC, (Pat). Według dońie- 

sień z Kowna przybyła do Kowna z Wil- 
na przez linję administracyjną wycieez- 
ka Żydów z Wileńszczyzny w liczbie 20. 
osób, zorganizowana przez  wiłeński 
związek Żydów ortodoksów. Celem wy-, 
cieczki jest zapoznanie się z życiem Ży- 
dów na Litwie. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
LITWA SZUKA NOWYCH DRÓG 

TRANZYTOWYCH. 
Jak donosi prasa litewska, tranzyt litewski, 

kierowany przez Niemcy, doznaje obeenie wiełe 
przeszkód. Niemey pozwalają przewozić jedynie 
masło nie przepuszezając przez swoje terytorjum 
takieh towarów: jak mięso, bydło, ptactwo i in. 

    

   

  

    

     
    

      

W związku z tem rząd litewski zamierza 
skierować cały swój tranzyt przez inne państ- 
we, zupełnie nie oglądając ty. Dla 

erun 
    
ku wyjechali zagranicę dyrektor litewskiej izby 
rolniczej Tałat-Kełpsza i kierownik Pienocentra 
sa Giedaśa. 

KTO BĘDZIE WICEBURMISTRZEM 
M. KOWNA. 

Wśród kandydatów na. wiceburmistrza m. 
Kowna wymienia się w pier n rzę obec 
nego wiceministra Spraw Wewn. płk. Sztenecli 

ybory wiceburm odbyć się mają w 
najbliższych dniach. (Wilbi). 
DLA ROZWOJU DRAMATURGJI LITEWSKIEJ. 

Przy 'T-wie Literatów litewskich powstała 
niedawno sek dramatyczna ze znanym poetą 
Ludwikiem Girą na czele. Sekcja ma na ;celu 
troskę o rozwój dramaturgji litewskiej. (Wilbi). 

       

  

    

  



2 „KURJER“ z dnia 4-40 grudnia 1934 r. 

Zaostrzenie walki 
z kontrrewolucjonistami w ZSRR. 

MOSKWA, (Pat).  Korespondentom 
zagranicznym w Moskwie rozesłano ko- 

munikat głoszący, że prezydjum central 
nego komitetu wykonawczego ZSRR na 
posiedzeniu w dniu 1 bm. powzięło de- 
cyzję nakazującym władzom, śledczym 
prowadzenie w trybie przyśpieszonym 
śledztwa w stosunku do osób oskarżo- 
nych o przygotowanie lub popełnienie 
aktów terorystycznych. 

  

   

Organom sądowym zakazano. wstrzy 
mywania wyroków Śmierci naskutek po 
dań o łaskę składanych przez tego ro- 
dzaju przestępców. gdyż prezydjum C 
K. W. ZSRR nie będzie wogóle tego ro- 
dzaju podań rozpatrywało. Organom ko- 
misarjatu ludowego spraw wewnętrz- 

nych ,poleca się niezwłoczne wykonanie 
wyroków na przestępcach tego rodzaju. 

  

  

Apel Luetzego do szturmowców 
BERLIN, (PAT). — Szef sztabu szturmówek 

Lueize, przemawiając wczoraj na zgromadzeniu 
okręgu westłalskiego w Bielefeld, zwrócił się do 

szturmówek z apelem, aby zachowali bezwzględ 
ną wierność i posłuszeństwo kanelerzowi Hitle 
rowi. Sziurmowcy mu: być zawsze gotowi od 
słać życie, jeśli tego zajdzie potrzeba, ale nigdy 
nie skapitulują — oświadczył mówca. Przypomi 

   

  

nająe wydarzenia z 30 czerwea Luetze użył wy 
razów, że „mała klika przywódeów usiłowała 

wówczas rozbić partję na grupy, ale wódz dał 

im należytą odprawę". Jeżeli Hitler powołał 

nnie na stanowisko szefa sziabu — zaznaczył 
Luetze io uczynił te celem zapewnienia jed 
neści ruchu, stanowiącej główny warunek zwy 

cięstwa. 

  

  

  

Times zapowiada nowy konflikt w Niemczech 
Reichswehrą przeciwko szturmówkom 

LONDYN, (PAT). — Korespondent berliński 
„Times* przepowiada bliski konflikt między 
Reichswehrą a oddziałami Napięcie między 
©bu crganizacjami jest dziś publiczną tajemni 
са i dochodzi do podóbnego Stanu, jaki istniał 
między Reichswehrą a oddziałami SA. przed 30 

Niemcy mają dość 
BERLIN, (Pat). W Rheinhausen wy- 

głosił przemówienie premjer pruski Go- 
ering, w którem omawiając sprawę uz 
brojenia Niemiec oświadczył. m. in.: 

    

   
Chcemy pokoju. Jesteśmy  znużeni 

sporami i nienawiścią. Wiemy. że tylko 
ten naród osiągnąć może swój najwyż- 
szy cel, który wszystkie swe siły obróci 

na stworzenie wspólnoty i nie. będzie ro 
zdarty na wrogie obozy. Dopiero po zwy 
cięstwie Hitlera świat, zdaniem mówcy. 
zaczął poważnie traktować Niem 
Świat wie, że dziś już nie można ur 
dzać sobie przechadzki do: Berlina. 
steśmy znowu potęgą i staliśmy się 
dzięki własnym siłom. nie przy ponec) 
dział lecz dzięki sile moralnej. Z takie- 
mi Niemcami wszyscy muszą Się liczyć. 
Tylko naród wyzuty z godności i nie po- 
siadający broni jest pozbawiony pokoju? 

W dalszym ciągu przemówienia Со- 
ering podkreśkł rolę. jaką kombaianci 
obu krajów odegrać mają w sprawie po- 
rozumienia między Franeją i Niemeami. 
Nie chcemy wojny, mówił 
chcemy 'tylko poszanowania naszej go- 
dności i nie będziemy z nikim na ten te- 
mat dyskutowali w świecie. Tylko ten, 
kto nosi u swego boku ostry miecz, ma 
spokój i korzysta z pokoju. 

Przemówienie zakończył premjer 0- 

  

    

  

—o()o— 

W kościele ewange- 
lickim Rzeszy 

BERLIN, (Pat). Urzędowo donoszą o 
odbyciu konferencji przywódców krajo 
wych kościołów ewengelickich, którzy 
przedstawili biskupowi Rzeszy Muelle- 
rowi swe wnioski w sprawie wyboru 

członków ministerstwa duchownego, W 
wyniku konferencji biskup Mueller w 
najbliższym czasie ma dokonać nomina- 
cji tych członków. 

      Na zdjęciu — ors: 

Goering,” 

ślubny na placu »rzed 

czerwca. Co prawda, SS. jest liczebnie o wiele 
słabsza niż SA., ale licząc od 200.000 — 300.000 

członków jest daleko lepiej wyćwiczona i wy 

ekwipowana, wykazując też wyraźne aspiracje 
wojskowe. 

sporów 1 nienawiści 
strzeżeniem pod adresem kół usiłują 
cych podkopać wiarę narodu niemicc- 
kiego w wodza. Kto dziś podżega prze- 
ciwko wodzowi, oświadczył Goering, ten 

  

występuje przeciwko Nie Ą 
Hitler i Niemcy stanowia nierozdzietłaą 
całość. / 

  

PIWĄ KAŻDEJ CERY 
£Ą ODPOWIEDNI PUDER 

     

   Ą RO/LINNY, NIECZKODLIWY, 
7 IDEALNIE PRZYLEGAJĄCY 

ARID 
"PE RFECTION" 

     

  

Ribbentropp 
opuścił Paryż 

| PARYŻ, (Pat). Dziś o godz. 18.15 od 
jechał z Paryża do Berlina von Ribben- 

tropp. 

Komentarze prasy 
© rozmowie Lavala 

z Ribbentroppem 
PARYŻ, (PAT). — „L'Oevre*, pisząc o 

tie ven Ribbentropps u ministra Lavala, done 
że głównym tematem rozmowy było przyci: 

iee do współpracy w pakcie ws 
nim. Współpracę tę minister Laval pragnąłby 
nawiązać przed plebiscytem w Saarze. W Berli 
nie mogą oświadczyć, że pragna żarezerwować 
sobie odpowiedź w tej sprawie, celem przystoso 
wania jej do odpowiedzi pelskiej. 

Druga ewentualna odpowiedź Berlina polega 
taby prawdepodobnie na zapytaniu 6 zdanie 

Rzymu. Niemey wreszcie mogłyby odpowiedzieć 
także, że pragnęłyby hyć w zgodzie eo do tej 

kwestji z Anglją. 
| „Le Temps* krytykuje rokowania z nieofie- 
jalnemi esobistościami i wypowiada się za roz 

mowami na drodze dyplomatycznej. 

Areszty współpraco- 
wników Rauschninga 
GDAŃSK, (PAT). — W ubiegłą sobotę aresz 

łowano w Gdańsku najbliższego współpracowni 

   
      

ka b. prezydenta senatu Rauschninga orżz rele 

renta prasowego senatu Jerzego Streitera. 

Ślub ks. Kentu z Maryną 

  

Młoda para. 

  

parlamentem. 

  'mnął też parowiec motorowy „Pula 

Nowy poseł niderlandzki 
w Warszawie 

WARSZAWA. (Pat). Dotychczasowy 
charge de affaires Holandji dr. Lambert 

Carsten mianowany został przez J. K. M. 

królową Wilhelminę posłem nadzwy- 

czajnym i ministrem pełnomocnym Ho- 

landji w Warszawie. 

— о()о— 

Zwalnianie robotnikėw 

polskich we Francji 
LYON, (PAT). — Francuski przemysł sztucz 

nego jedwabiu, skoneentrowany koło Lyonu. 

przechodzi sbeenie ostry kryzys. Wobee kata- 

rtrcfalnego słanu rynku najpoważniejśze przed 

siębierstwa przystąpiły do masowej redukeji 

perscnelu, zwalniając przeważnie endzoziemeów, 

a w znacznej części Polaków, masowo zatrud. 

ych w tej gałęzi przemysłu. 

  

Redukeje rozpoczęły się w wielkiej fabryce 

szluczn jedwabiu Secićtć de Soie A: elle 

du Sud-Est, gdzie zwolniona do chwili obecnej 

kołe 200 Polaków. Nadto fabryka Socićtć Lyon 

vaise de Seie Artificielle w St. Maurice zwolni 

ła ostatnio około 80 Pelaków. Fabryka Soies 

Artificielles d*Ysieux zwolniła około 15 robotni 

ków polskich. We wszystkich tych przedsiębior 
stwach oczekuje się dalszych zwolnień. Położe- 

nie zwolnionych robotników polskich i ich ro 

dzin przedstawia się katastrofalnie, gdyż zainte 

resowane gminy nie wypłacają zasiłku dla bez 

rebotnych i cdmawiają pokrycia kosztów repa 

ji de Polski. Niema również nadziei na zal 

ienie zwolnionych robctników gdzieindziej, 

gdyż wchec osiatnich zarządzeń władz francus- 

      

   

     

kich pracodawcy powstrzymują się od zatrud- 

niania robotników cudzoziemskich. 

  

Pcza przemysłem sztucznego jedwabiu zwi 

nianie robotników pciskich sygnalizowane jest 

w innych gałęziach przemysłu. Ostatnio zanoto 

wano redukcję w wielkiej fabryce chemicznej 

Keller et Leuleux, w departamencie Łoire, gdzie 
zwelniono dotychczas 17 robotników polskich. 

Balon niemiecki 
spsdł w Polsce 

TORUŃ, (PAT). — Dnia 2 b. m. przed po- 

łudniem w lesie pod wsią Osie, w pow. šwi м- 

kim, wylądował przymusowo balon niemiecki 

„Hindenburg“ typu sporiowego z 3 ludźmi zało 

gi. Balon wystartował i b. m. wieczorem Z Drez 

na. Wskutek wiatru i mgły balon zabłądził w 

nocy nad morze Bałtyckie, skąd wiatry górne 
spędziły go na ląd, a wskutek utraty balastu 
beion zmuszony był lądować pod Osiem. 

Kronika telegraliczna 
— NASTĘPCĄ KIROWA w biurze politycz. 

nem centralnego komitetu partji komunist nej 

ć Nikojan, będący jednym z najbliższych 

przyjaciół Stalina. 

— W CORNING ZDOŁANO ZBUDOWĄC 

OLBRZYMIĄ SOCZEWKĘ, której Średnica wy- 
5 metrów 87 em. Soczewka ta pozwoli wi- 

dzieć na odległość 900 miljonów lat świetlnych 

czyli trzy razy dalej, niż było to możliwe przy 

owych teleskopów. 

        

   

no 

    

pomocy dotychcze 

— W MELBOURNE DŁUGOTRWAŁE DESZ 

pado 12 osób 

  

CZE spowodowały „powódź. Ofiarą 

Bez wieści zginęło 17. 6.000 ludzi pozostało bez 

dachu nad głową. Kilka osób zginęło wskutek 

porażenia prądem, ponieważ „burza wywróciła 

wiele słupów z przewodami elektryć 

— STRATY W FILIPINACH SPOWIODOWA- 

NE PRZEZ HURAG: 18 osób zoslało zabi- 

tych, a 79 doznało obrażeń. Liczba « ób pozba- 

wionych dachu nad głową sięga 000. Zato- 

an“. Z za- 
20. Straty w 

  znermi, 

      

    logi jego "liczącej 31 ludzi, utoneł 

zbiorach wynoszą kilka miljonów 

  
Młoda para w historycznej karocy ślubnej w drodze powrolnej z opactwa  Westminsterskie- 

go do. pałacu Buckinghamskiego.



RZUT OKA NA ST 
Ryga, w listopadzie. 

Gdy przed blisko pięciu laty wyjeż- 
dżałem do Łotwy, w przededniu mego 
wyjazdu z Warszawy zostałem przy ję- 

ty przez ówczesnego Dyrektora Wydzia 
łu Wschodniego MSZ. ś. p. Tadeusza Ho 
łówkę. Rozmowa ta i wskazówki pozo- 
stawiły w mojej pamięci głęboki ślad. 
Treść tej rozmowy była następująca: 

„My jesteśmy głęboko zainteresowani w 
istnieniu niepodległego państwa łotew- 
skiego i chcielibyśmy widzieć Łotw 

mocną, opierającą się na zdrowych za- 
sadach“. 

Te poważne zastrzeżenia co do pod- 
staw i ideologji państwa łotewskiego w. 
łatach 1929-30 i później faktycznie mog 
ły budzić bardzo poważne obawy. 

- Łotwa jako państwo niezależne isl- 
niało, ale czy ono opierało się na tych 

zdrowych i mocnych zasadach, o któ- 

rych wspomniał ś.p. T. Hołówko, to 
było bardzo problematyczne. 

Całokształt życia państwowego, był 
konglomeratem najróżniejszych pojęć, 

najmniej jednak związanych z pojęcia- 
mi narodowemi. 

Suwerenny Sejm zawierał 45 proc. 
elementu pozbawionego idei narodowej, 
a śmiało można rzec, że dalsze 20 proc. 
również ustosunkowywało się obojętnie 

i uważało państwowość łotewską, jako 
twór dogodny dla prowadzenia własnych 
interesów. Nie też dziwnego, że w szėro 
kich masach społeczeństwa nie było ani 
głębszego przywiązania do państwowoś 

ci łotew j ani też głębszej wiary w 
jej przyszłość i możliwość egzystencji. 

Złe strony ustroju państwowego i s 
mowola czynników. nieodpowiedzial- 
nych dawały szerokie pole do działania 
tym, kłórzy czuli się prawdziwymi pat 

rjotami i chcieli pracować dla dobra swe 
go kraju. 

Jednym z głównych działaczów w 
tym kierunku był obecny premjer Karol 

Ulmanis, któremu wiernie sekundował 
generał J. Balodis, a ideowo sprzyjał cie 
szący się bardzo dużą popularnością, o- 
becny wice-premjer M. Skujenieks. Role 
ich zostały podzielone. Premjer Ulmanis 
planowo prowadził politykę zmierza ją- 
cą do zjednania sobie najszerszych mas 
ludności łotewskiej t. j. mas rolniczych, 
i ta polityka doprowadziła do zakreśla 
nego celu, zdobył on bowiem ich całko- 
wite zaufanie i szacunek. 

Generał Balodis opanował i zjednał 
wojsko. Ž 

Opierając się na wojsku i na organi 
zacjach rekrutujących swoich członków 
z warstw ludności wiejskiej, Ulmanis 
mógł dokonać zamachu stanu nie napo 
tykając żadnego oporu i skoncentrować 
eałą władzę w rękach nieograniczonego 

i niczem nieskrępowanego rządu. 
Od tej chwili minęło już sze 

NASZA WALKA 
o szkołę polską 

1901—1917 
Komitet obchodu 25-lecia walki o szko 

łę polską, utworzył Komisję, która pod 

przewodnictwem prof. d-ra. B. Nawro- 
czyńskiego, zebrała dokumenty, wspom 
nienia, i notatki z ośrodków, gdzie wal 
ka ta trwała. Drugi tom tego historycz- 
nego wydawnictwa, blisko 600 stronni- 
cowy, zawiera epokę dziejów narodu pol 
skiego, niemniej ważną niż czasy Legjo 
nów lub Insurekcji. Nie orężem, ale każ 
dym nerwem. walczyło całe społeczeńst 
wo 0 swoje narodowe istnienie. Warto, 
i bardzo warto, streścić te dzieje w róż 
nych językach i podrzucić na biurkach 
członków Ligi Narodów. Może zrozumie 
ja po przeczytaniu. jak różne były ele 
menty wychowawcze tego pokolenia Po 
laków, które teraz dojrzało i działa, ja- 
kiemi drogami wyrabiało w sobie umysł 
i uczucia, co od młodego wieku musieli 
znosić, i jak zupełnie inaczej się zache 
wywać, niż młodzież innych narodowoś 
ci. 

Chronologicznie układając artykuły, 
zaczyna się książka od wiadomości ja- 
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„KURJER* z dnia 4-g0 grudnia 1934 r. 

(Od naszego korespondenta) 

sięcy. Okres stosunkowo niedługi. jed- 
nak niemniej wiele mówiący w życiu 
państwa łotewskiego. 

W szeregu dziedzin dała się zauwa- 
żyć duża poprawa. Szezególnie jaskra- 
wo uwidoczniła się ona w dziedzinie fi 
nansowej. 

Przed wypadkami majowymi zapa- 
sy walut zagranicznych i złota wykaza- 
ly bardzo poważne kurczenia się. Walu- 
la krajowa tylko nominalnie utrzymywa 
ła się na parytecie. W życiu zaś kurs ten 
znacznie odbiegł od kursu oficjalnego 
wykazując różnicę do 30 proc. Obecnie 
barometrem poprawy sytuacji są nieza 
leżne giełdy zagraniczne, które przy no 
towaniach łata zbliżają sie do nominal 
nej jego wartości. 

To samo da się powiedzieć o handlu 
z zagranieą. O ile poprzednio bilans han 
dlowy w zywał poważne saldo ujem 
ne, © tyle teraz nietylko osiągnięto rów 
nowagę. lecz nawet w ostatnich miesią- 
cach bilans jest aktywny. Nadwyżka eks 
portu nad importem została osiągnięta 
przez spotęgowanie eksportu przy utrzy 
maniu importu na dotychezasowym po- 
ziomie. Jednakże polityka handlowa о- 
becnego rządu budzi pewne zastrzeżenia. 
Łotwa, dążąc do wyrównania swego bi- 
lansu handlowego. nie czyni tego w ska 
li ogólnej, a przytem nie uwzględnia 
wszy: iwości wpływających na 
kształtowanie się bilansu płatniczego i 
jego wyrównania. Metoda mechaniczne 
go ograniczania wwozu surowców jest 

i 5 t bowiem przy braku konku- 
rentów wszelkie obliczenia i przewidy- 
wania mogą zawieść, i ujemnie odbić sie 
na całokształcie przemysłu kraijowe*o. 
Aktywność bilansu handlowego dla Łot- 
wy ma ogromne dla niej znaczenie. bo- 

wiem przy niewielkich jej zobowiaza- 

       
  

  

    

    

  

    

niach na zagranicę decyduje o jej bilan 
sie płatniczym. 

W dziedzinie polityki zagranicznej 
jest konsekwentnie przeprowadzona Пр 
ja zachowania samodzielność polityki 
zagranicznej, szukania współpracy z rów 
nymi sobie i zachowywania neutralnoś 
ci w zagadnieniach o charakterze mię- 
dzynarodowym. Znamiennym dowodem 
ścisłego zachowania wykreślonej linji 
była odmowa wyjazdu Ministra Spraw 
Zagranicznych p. Ulmanis'a do Moskwy, 

ówczas gdy z wizytami do Moskwy u- 
ę ministrowie Spraw Zagraniez 
stonji p. Seljama i Litwy p. Lo- 

zorajtis i złożyli deklaracje w sprawie 
stosunku tych państw do projektu pak- 
lu wschodniego. 

Stanowisko Łotwy w zagadnieniach 
polityki międzynarodowej a w szczegól 
ności w sprawach dotyczących ją bez- 
pośrednio, jak to Pakt Wschodni, jest 
raczej wyczekującem. Rząd obecny ma 
swoje zastrzeżenia co do tego paktu i 
niewątpliwie w wielu poglądach na te za 
gadnienia solidaryzuje się z zastrzeże- 
niami naszego Ministerstwa Spraw Za- 
granicznych. Ten stosunek odbił się na 
całokształcie stosunków polsko - łotew- 
skich. Nie ulega również wątpliwości, że 
czynniki oficjalne coraz głębiej i lepiej 
zaczynają rozumieć i doceniać znacze- 
nie Polski w zagadnieniach międzynaro 
dowych, jak również głębokość posu- 
nięć rządu polskiego. Odpowiedź fran- 
cuska, na memorandum Ministra Becka 

uwzględniająca większość postulatów 
Polski jeszcze bardziej wzmocniła za- 
ufanie do dalekowzrocznych posunięć 
pelskiej polityki zagrąnicznej. 

Jak się przedstawia sytuacja wew 
nątrz kraju? 

Stan wojenny został przedłużony na 

      

    

    

  

  

  

     

  

   
   

     

MENAS VRS ai S I I TSO ik a AN TAR ANSI CERES 

Zmiana dyrektorjątu w Kłajpedzie 

    

Jak już donosił 

członków tego dyrektorjatu, : 

  

kie p. H. Cejzyngerówna. przytacza © 
Lidze Narodowej i Związku Unarodowie 
nia Szkół. Liga Narodowa. założona w 
1887 r. przez Zygmunła Miłkowskiego 
na Hilfikon w Szwajcarji, miała za ka- 
mień węgielny swej ideologji, odzyska- 
nie Niepodległości. Rzecz o „Obronie 
Czynnej i Skarbie Narodowym” broszu 
ra czcigodnego Jeża - Miłkowskiego, sta 
ła się katechizmem politycznym pokole 
nia w końcu zeszłego wieku. .„Przegląd 
Wszechpolski*, drukowany na cieniul- 
kim papierze, dla łatwiejszego kolporta 
rzu, zawierał świetne i śmiałe artykuły, 
„Polak pismo dla ludu. rozchodził się 
tysiącami, po Kongresówee. (Do Litwy 
nie docierał prawie wcale) . 

Czytamy ze wzruszeniem wspomnie 
nia o zasłużonych działaczach jak np. 
Ant. Ponikowski, K. Łazarowicz. Aleks. 
Zawadzki, o tych kobietach zwłaszcza, 
niezmordowanych w tajnej pracy: dr. T. 
Ciszkiewiczowa, Cecylja Niewiadomska, 
Cejzyngerówna. Sniegocka. później Or- 
sza - Radlińska, i tyle innych. 

W 1904. arystokrała z Litwy. hr. 
WŁ Tyszkiewicz składa Min. Spraw we 
wnętrznych za poleceniem Ligi memor- 
jał, domagający się ..przywrócenia języ 
ka polskiego w szkołach i wszystkich za 
kładach naukowych, oraz w sądowniet 
wie, administracji. we wszystkich urzę- 
dach*. Ale być może nie osiagnęłyby te 

      

  

   

   

   

  

   

    

my dyrektorjat w Kłajpedzie podał się do dymisji. 
mianowicie od lewej ku 

Na ilustracji podajemy 
Rejzgis, Kadginas, Toliszus. prawej 

pokojowe sposoby żadnego skutku. gdy 
by nie satorzutny, z natchnienia mło- 
dzieńczego idący poryw. uczącej się mło 

1 nia 1905 r. wybuchł pow 
szechny strejk szkolny. Dzierżanowska, 
Dobrowolski, Z. Makowiecki. wszczyna 
ją akeję unarodowienia szkół i dzięki 
obudzonej opinji publicznej. która się na 

ogół solidaryzuje z młodzieżą, wygrywa 
walkę o polską szkołę. Oczywiście tar- 
cia, różnice zdań, kłótnie i obawy, fer- 

    

      

mentowały jak w garnku, w podnieco- 
ale że w innych mia- 

* było stokroć gorzej i 
kołę narodową się doma 

gały. a o coś wiele groźniejszego, więe 
władze ustąpiły. Porażka to była rządu 
rosyjskiego pierwsza. od Powstania 63 
roku. 

O Związku Tow. Samopomocy Spo- 
łecznej, pisze H. Orsza - Radlińska, któ- 
ra wygnaniem przypłaciła swą działal- 
ność, o grupie ludzi działającej koło pis 
ma „„Kužnica“, pisze p. Iza Moszezenska 
niegdys czerwona radykatka, pėžniej en 
deczka... 

Rezultatem tych walk i usilnych sta 
rań, była jawna już. Macierz Szkolna, 
założona 28 kwietnia w mieszkaniu inż. 
J. Świątkowskiego, w 1905 r. Jawną jej 
działalność trzeba było przerwać w 1908, 
a wznowiono ją dopiero za okupacji nie 
mieckiej w 1916 r. W Wilnie była też 

nej Warsazwie. 
stach „Imperji 

bunty nie o       
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AN ŁOTWY 
dalszych 6 miesięcy. Czy to zarządzenie 
było konieczne? Raczej nie! Bowiem na 
całem terytorjum panuje niczem nieza 
mącony spokój, rząd jest całkowitym pa 
nem sytuacji i szeregiem posunęć zmie 
rza do zdobycia coraz większego autory 
tetu i zaufania. 

Obchody narodowe, które miały miej 
sce 1l-go, 18-go i 28-go listopada wyraz 
nie świadczyły o przeobrażeniu się na 
strojów. Nigdy dotychczas święta te, czy 
to ogólno panstwowe, jak to 18 listopa 
da, czy też święta o charakterze wojsko 
wym, jak to 11 listopada i 924 listopa: 
da (rocznica wyzwolenia Mitawy od -.d- 
działów Bermonta) nie były obchodzone 
przy tak żywym udziale szerokich mas, 
które samorzutnie manifestowały na 
rzecz rządu i wykazywały głębokie uczu 
cia wdzięczności dla wojska i tych któ- 
rzy zasłużyli się w walkach o niepodleg 

. Szezególniej ten ostatni objaw jest 
dużo mówiący, jeżeli się wežmis pod 
uwagę dotychczasowy stosunek społe 
czeństwa łotewskiego do wojska, -który 
był raczej negatywny. 

   

    

          

  Powracając do słów ś. p. T. Hołów 
ki, należy stwierdzić, że jego życzenia 
się spełniły. Poczucie 'godności narodo- 
wej i dumy, umiejętnie zaszczepione po 
wypadkach majowych. znalaziy żyzny 
gruni. Poczucie narodowe jest w pełni 
rozkwitu i graniczy nawet z szowiniz 
mem, który pociąga za sobą pewne zgrzy 
ty. jeżeli chodzi o posunięcia władz i or 
ganów wykonawczych na prowincji w 
stosunku do zagadnień i potrzeb ludno 
Ści niełotewskiej. Należy jednak przy- 
puszczać, że czynniki miarodajne przed 
sięwezmą odpowiednie kroki w celu u- 
sunięcia tych niedomagań, uwzględnia- 
jąc przytem potrzeby kulturalne mniej- 
szości zamieszkałych w Łotwie i tem sa 
mem doprowadzą do scalenia  wszyst- 
kich obywateli łotewskich w pracy dla 
dobra swojej ojczyzny Łotwy. 

Okres ostatnich miesięcy pod wzglę- 
dem psychicznym wywołał bardzo duże 
zmiany w społeczeństwie. Zarówno w 
masach rolników. jak i robotników i in 
teligencji daje się zauważyć wiara w 

  

    

  

   

      

przyszłość własnego państwa oraz głębo 
ka chęć utrzymania niepodległej państ- 
wowości łotewskiej. ВАЙ К: 

    

tylko efemeryda, postarał się o jej zam. 
knięcie urzędnik gen. gub. Toppe. O dzia 
łalności jej wiemy wszyscy. 

W czasie wojny w 1915 r. powstaje 
Centralne Biuro Szkolne, które trwa rok 
i jest pomocniczą organizacją dla szkol 
nietwa polskiego, coś jak ministerstwa 
oświaty. Szczegóły o niem podaje p. Or 
sza - Radlińska. W tym 1905 roku. tak 
płodnym w pomysły i organizacje, wią- 
że się i nauczycielstwo w zawodowy i 
ideowy związek, ustalający: normy pra 
cy, programy i ogólne stanowisko uczą- 
cych i uczni względem siebie. 

O naszych walkach w Wileńszczyź- 
nie, i Mińszczyźnie, pisze prof. Myślicki, 
(o czem podawaliśmy niedawno wiado- 
mość), oraz p. Hel. Romer - Ochenkow 
ska, i W. Gizbert Studnicki (Walka o 
szkołę polską w wileńskim okręgu nau- 
kowym). podając różne rozporządzenia 
gubernatorskie, memorjały i protokuły, 
z których wynika jasno, że białoruska 
ludność katolicka, masowo porzucała ro 

syjskie szkoły wioskowe, a garnęła się 
do lieznie przez ziemiaństwo otwiera-. 
nych polskich szkółek, nie pytając nawet 
czy jakieś praktyczne z tego osiągną ko 

ści? Tem bardziej ruch. ten manife- 
stował się wśród polskiej ludności Wil 
na, przygotowanej do tego latami taj- 
nych wykładów i kompletów, po stry- 
chach i suterenach, prowadzonych prze 

  

  

  

  



RYNEK ŚWIATOWY DLA ŁODZI 
PODWODNYCH. 

Przed Komisją śledczą senatu amerykańskie 
ge „dla zbadania produkcji i handlu bronią, 
amunicją i materjałami wybuchowemi* stanął 
mister Henry Carse, prezydent Electrie Boat 
Company of New York, największego dostawcy 
łodzi podwodnych w Stanach Zjednoczonych. 
Oświadczył on, a to samce potwierdzili także inni 
jego współpracownicy, badani przez komisję, 
że pomiędzy Electric Boat Company, a slyn- 
nym angielskim koncernem Viekers-Armstrong 
stanął od szeregu lat tajny układ o podziale 
rynku świata na sfery wpływów. Łodzie pod- 
wedlne i ich części składowe firmy Eleetrie Bo- 
at mają zapewniony, wsdle tej umowy, rynek 
zbytu przedewszystkem w Stanach Zjednoczo- 
nych i niektórych południowych amerykańskich 
i europejskich krajach, Vieekiers Armstrong 
zaś etrzymała monepol na Wiełką Brytanię i 
niektóre państwa europejskie. Reszta rynków 
nie została objęta umową i stanowi sferę wolnej 
konkureneji. Pozatem obie firmy partycypują 
we wzajemnych zyskach. sz trust zarabia 
nawet wtedy, gdy tranzakeje zawierane są przez 
naszych konkurentów* — oświadczył mr. Car- 
se — i tak samo zarabia Viekers, gdy jej ame- 
rykański konkurent swoje łodzie podwodne 
sprzedaje. Sir Bazyli Zacharoff, właściciel fir- 
my Vekers, jeden z największych przedstawi- 
tieli przemysłu wojennego uzyskał w latach 
1919—1930 z hiszpańskich jeno tranzakcyj swej 
konkurentki Eleetrie, Boat 3 i pół miljona. 

VICKERS I ELECTRIC BOAT ZARABIAJĄ 
ZAWSZE. 

Firma mr. Corse'a jest głównym dostawcą 
również i japońskiej cesarskiej floty. Od r. 
1916 do 1927 sprzedała ena swojej angielskiej 
konkurentce różnege rodzaju patenty w. 
we kióre ta odsprzedała znowu japońskiemu 
przemysłowi weojennemu. W toku dochodzeń 
ustalono že Electric Boat sprzedała bezpośred- 
nio Japonji plany najnow 
modelu łodzi podwodnej. Wyszło także na jaw, 
że podczas wojny aljantów z państwami cen- 
tralnemi firma Eleetrie Boat dostarczała Niem- 
com materjałów wojennych. Niemiecka łódź 
podwodna która zatopiła pamiętną „Lusitanię* 
była też pochodzenia amerykańskiego. 

Qbojęne jest więc kto z kim wejnę toczy, 
obojętne kto przeciw komu do wojny się g0- 
tuje: Viekers i Electre Boat, dwa międzynaro- 
dowe koncerny zbrojeniowe, zarabiają zawsze. 

NA USŁUGACH I ŻOŁDZIE. 
Pamietamy niedawną jeszcze konferencję roz 

brojeniową, która spaliła na panewce. Nie obe- 
szłe się to oczywiście bez wydałnego przyłoże- 
nia ręki przemysłowców z Vickers Armstrong 
i Electric Boat, którym rozbrojenie nie bardzo 
jest na rękę. Niedawno jeden z inżynierów ża 
dał wypłacenia kilku miljonów dolarów od kon- 
ternów zbrojeniowych za rozbieie konferencji, 
grożąc w przeciwnym razie drogą sądową i 0- 
publikowanetm  rew2] jnych dokumentów. 
Komisja śledcza senatu amerykańskiego zajęła 
się również sprawami persenalnemi przy tran- 
zeakejach. 

I cėž się okazało? Oto olbrzymie łapówki 
i kubany zawędrowały do łap różnorakch io- 
sobistoś. rewych polityków, którzy mie- 

li za zadanie interwenjować na rzecz tej lub 
<wej firmy. Niedwuznaczną rolę odegrywali też 
tu amerykańscy dypłomaci i attachės wojsko- 
wi, którzy niejednokrotnie występowali jako 
dGbrze płatni pośrednicy przy obstałunkach wo- 
jennych dla rodzimego przemysłu. 

W. liście do mister Speara, wiceprezydenta 
Electric Boat, pisze sir Zacharoff, by zwrócił 
się do waszyngtońskiego departamentu stanu 
e udzielenie wskazówek ambasadorowi amery- 
kańskiemu w Madrycie w sprawie poparcia fir- 
my w uzyskaniu hiszpańskiego zlecenia na ło- 
dzie podwodne. Przy sposobności radzi sir Za- 

ważnie przez ideowe, pełne poświęcenia 
kobiety. 

Zdumiewa wprost zasięg i odległość 
tych pragnień polskości, Druja, Dzisna, 
Głębokie, powiat bielski, sokólski, zapad 
łe zakątki rdzennej Litwy, w Kowieńsz- 
czyźnie, gdzie wśród Laudy lub innych 
zaścianków szlacheckich utrzymała się 
tradycja polskości, wszystko to rzuciło 
się z petycjami, z kleceniem szkół, wysz 
kalaniem nauczycielek, organizowaniem 
kursów. O bardzo mądre metodyki nie 
chodziło nikomu. Chodziło o pokazanie 
rosyjskim władzom, czem jest polskość 
w tym kraju, z którego ją od lat 40 w 
potworny sposób wydzierano. Urzędni- 
kom ręce opadały, sami to_wyznawali w 
chwilach szczerości, inni uczciwsi, zamy 
kali oczy, nie widząc buntu i kramoły, w 
czynie uczenia kilkudziesięciu dzieci z 
elementarza. Piękne 'to były czasy, we- 
terani tej epoki wspominają je z radoś 
cią. Wydajność sił dawała momentalny 
rezultat. 

Reszta książki zawiera osobiste 
wspomnienia, ze szkoły średniej w Kon 
gresówce, o Polskim Zw. Nauczyciel- 

_ skim, pisze A. Drogoszewski; różne zda 
rzenia, anegdoty, sposoby, podane są na 
tle ciągłej walki o wyraźnie nakreślony 
cel, co do którego nie było sprzeciwów: 
polską musi być szkoła, dla polskich dzie 

ci. a 

      

    

  

  

  

    

    

      
  

  

    

  

   

„KURJER*% z dnia 4-go grudnia 1932 r. 

Handlarze smierci 
charołi wykorzystać w innej sprawie pośrednie 
two Michela Clemenceau syna słynnego tygrysa. 
Juan Leguia syn byłego dyktatora Peru, otrzy- 
mywał za każde zlecenie na łódź podwodną ed 
Electric Boat 20.000 dolarów. Dla mr. Carsego 
»pracowali“ wiceadmirai Howe, amerykański 
attachć marynarki w Lima, argentyński admi- 
rał Galindez. W; r. 1928 r. udało się Zacharo- 
Ifowi wpakować dwu swoich zaufanych ludzi 
do komisji finansowej min. wojny. „Mój przy 
jaciel w admiralecjji — pisze w jednym iście 
dyrektor Viekers-Armstrong Grave pomoże 
nam i teraz, tak samo jak postarał się, żeśmy 
w zeszłym roku wszystkie 5 zamówień na ło- 
dzie podwodne otrzymali. 

WYMOWA CYFR. 
Specjalne pole działańia dla międzynarodo- 
go przemysłu wojennego przedstawia Połu- 

dniowa Ameryka ciągły teatr wojny i teren 
zmagań się wielkich państw 6 surowce i rynek 
zbytu. W wojnie e Gran Chaco niemało ręki 
tkwi, jak ustaliła komisja, dostawców wojen- 
nych, którzy zresztą bez żadnych skrupułów 
aopatrywali w broń i materjały wojenne obie 

walczące strony. 

Niezmiernie ciekawe są wyni 

     

  

  

      

    
tyczące dostaw wojennych dla mice. Komi- 
sja stwierdziła że znana Pratt Whitney Air- 
«raft Cempany dostarczyła Niemcom w pierw- 
szych 8 miesiącach 1934 r. materjałów wojen- 
nych za 1.445.000 dolarów, gdy w r. 1932 ta 
5zma firma cksportowała do Niemiec za sume 
6.000 dol., a w r. 1933 za 223.000 dol. W kwiet- 
niu b. r. sześciu agentów firnty udało się do 
Niemiec w sprawie dostarczenia  samołotów. 
Mister Donald Brown, kierownik T-wa musiał 
przyznać, że dostarczene Niemecm motory są 
dostosewane do samolotów wejennych i że każ- 
dej chwili można wmontować w nie karabiny 
maszynowe. Również i niemiecki przemysł wo- 
jenny Kruppa, wzgl. opanowany przezeń zagra- 
niczny, jak np. duńska fabryka broni Madsen. 
szwajcarskie fabryki Oerlikon i Solothurn, 
szwedzka fabr. armat Bofors i in. nie próżnują 
i prześcigają się wraz z innemi firmami 

Na propagandę swcich wyrobów, na kubany 
i przekupstwa nie żałuje przemysł wojenny mi- 
Цепбу. Część rewelacyjnych materjałów odsło- 
niło nam dochodzenie komisji śledczej wyłonio- 
nej przez Senat an kański. Ile straszliwych 
dokumentów nie ujr wogółe nigdy światła 
dziennego? MER. 

  

      

   y 

Ameryka buduje największy samolot na świecie 

  

W, Baltimore (St. Zj.) buduje się obecnie olbrzymi « 
i pasażerów, rozwijając y 

acji samolot w hali konstrukcyjnej w Baltimore 

azie zabierał 6 osób zało 
ilustr 

  

Zjazd w sprawie przem 
26 i 27 listopada r .b. odbył się w 

Warszawie zjazd w sprawie przemysłu 
ludowego i sztuki ludowej. w którym 
wzięły udział Towarzystwa, Patronaty i 
Bazary Przemysłu Ludowego, Towarzy 
stwo Przyjaciół Artystycznego: Rękodzie 
ła Wsi (ARW.) i Tow. Przyjaciół Hucul 
szczyzny. Zjazd miał charakter informa 
cyjno - dyskusyjny tematem dysku- 
syj były 4 wygłoszone referaty. 

  

Wspomnienia osobiste i takich dzia 
łaczy jak H. Orsza - Radlińska, Zyg. Za 
leski, Dr. Szczepański, T. Kotarbiński, 
E. Rybicki, H. Kąkolewski. wprowadza 
ja nas w ten dziwny, ówczesny nastrój, 
którego dziś absolutnie nikt nie pojmie, 
i dobrze że jest to pojęcie nieznane już 
i że zamknęła się ta karta dziejów pol- 
skich. Tylko kto walczył wtedy dobrze 
sobie tę walkę wspomina. Liczne anek 
sy. obfita bibljografja i historja udziału 
Galicji w walce, stanowią zakończenie 
książki. która będzie dla niejednego mło 
dego pionera oświaty dzisiaj. zachętą i 
podnietą w trudnych, ale jakże jednak 
łatwiejszych warunkach niż wtedyl... 

Hel. Romer. 

    

  

  

Drukowana parę tygodni temu, recenzja, by 
ła opracowana przezemnie na podstawie tylko 
odbitki tegoż artykułu, bez znajomości całego 
wydawnictwa, które 

niej. į 

Śpieszę więc zaznaczyć, że jak to sami czy- 
telnicy widzą, Wileńszczyzna została opracowa 
na obszerniej, niż mi 

Dowiaduję 

otrzymałem znacznie póź- 

  

ę narazie zdawało. 

się też, że prof. Myślicki dawał 
swą pracę do czytania wieli osobom przed wy 
drukowaniem, jest więc całkowicie wobec pod- 
jętych zadań w porządkui. Nieścisłe wiadomości 
o narodowości naszego hidu, powstały z niepe 
rozumienia, niezależnego zapewne ani od auto: 
ra, ani od informatorów. Hel. Romer. 

    ippar Nr: 7*. Olbrzym bę- 
do 288 kłm. na godzinę. Na 

  

szybkość   

Prof. Cezarja Jędrzejewiczowa roz- 
poczęła swój głęboko ujęty referat od 
przytoczenia obaw, jakie już Goethe wy 
rażał, przeczuwając zgubny wpływ indu 
strjalizacji na kulturze ducha ludzkie- 
go. Obecnie, kultura ludów jest u nas 
jedyną oazą, która dotychczas tym wpły 
wom nie uległa, i ten wyżny moment na 
leżałoby mieć na uwadze przy wszelkiej 
pracy nad przemysłem ludowym i szły 

      

ką ludową. P. minister Kożuchowski dał 
w swoim referacie przekrój dotychcza- 
sowych. prac, wykonanych przez Towa- 
rzystwa i Bazary Przemysłu Ludowego 
w dziedzinie organizacyjnej i handlo- 
wej, p. Tatarczuk ze Lwowa mówił o 
bolączkach związanych z nieumiejęt- 
nem i nieprzemyślanem opiekowaniem 
sie środkami twórczemi, a p. inż. Ben- 
dych z Wilna przedstawił bieżące potrze 
by pracy zespołowej 4-ch Bazarów wo- 
jewództw północno - wschodnich, które 
wykazują — jak się na zjeździe okaza- 
ło — największą żywotność i aktyw- 
ność. 

  

RS Vj 

Staraniem Zwiazku Kaniowczyków i Żeli 
Wojewódzkiego Federacji Polskiego 

delegatów. 
ul. Garbarska |, tel. 82. —     

gowczyków, pod protektoratem Zarządu 
Zw. 

grona uczestników walk o Niepodległość ukaże się w grudniu r,b. w dużym nakładzie 

KALENDARZ (BYWATELSKI 
ILUSTROWANY — МА ROK 1935 

Założeniem wydawnictwa jest dać książkę o charakterze wszechstronnego porad- nika i informatora dla wszystkich warstw społecznych, spopularyzować polską myśl państwową, stworzyć warsztat pracy dla bezrobotnych b. żołnierzy z okopów polskich " Celem ustalenia wysokości nakładu i objętości Kalendarza, Wydawnictwo apeluje 
do W. Sz. Instytucyj, Zakładów i Firm, by zechciały jaknajrychlej skorzystać z łamów działu reklamowego Kalendarza przez zamówienie ogłoszeń. 

Adres: Wilno, pl. Orzeszkowej 11 i Bonifraterska 10. 
'Na żądanie telełoniczne (Nr telef. 10-94 į 14-94), Ogłoszenia przyjmuje również: 

Qai cito dat — bis dat. 

(i i i i 

UŚMIECHY I UŚMIESZKI. 

Mózg i Kapelusz 
Pewnego dnia spotkały się na jakimś wie- 

czorze znana pisarka Colette i aktorka żona Mau 
rycego Maeterlincka. Ta ostatnia znana jest po 
uobno z arogane 

   zawsze wyglądasz tak mło- 
wie Colette. 

— odparła aktorka, 

Co ty robisz, 

do? — zapytała zł 

      

-—— Moja młodość 

pukając palcem w czoło. 

Colette spojrzała wokoło twiumfującym wzro 
kiem i powiedziała: „Ach więc twój kapelusz tak 
cię odmładza. Istotnie bardzo piękny kapelusz”. 

W! parę dni potem pani Maeterlinck Tozma- 
wia z przyjaciółką i sl ё 

    

— Oto widzisz różnicę między mną a Colet- 
te, gdy ja mówię o sprawach duchowych, ona 

  

myśli o kapeluszu. 

  
Aktor filmowy opowiadał następującą histoy 

  

ję: Sari Maritza, czarująca diw 
ła>w Hollywood młodego pomocnika reżyserą, 

filmowa, pozną 

  

który zakochał się w niej i oświadczył się o jej 
rękę. 

Potem nastąpiła między niemi następująca 
wymiana listów: 

„Droga pani Sari — pisał młody czowiek. Je 
stem w micz jm kłopocie. Niedawno pro. 

  

   

    

siłem panią o jej rękę. Dzisiaj zawodzi mnie pa 
mięć. Nie mogę « ć mianowi      bie przypomn 

tak*, czy też 
  

czy pani odpowiedziała mi: nie“. 
  

    a to otrzymał nas Ра 
„Drogi panie pisala Sari Maritza — List 

pan dopomógł mi do wybrnięcia z niezwykle 
przykrej d 
powiedz 
bie przypomnieć komi 

  

ępującą odpowie 

  

    

sytuacji, Oto wiedziałam, że niedawno 

  

am komuś: “ a nie mogłam sa 

    

Charles Dulli 
pomysłowy dyrektor teatru w Paryżu, w 

+ najnowocześniejszy i bardzo 

eH- 
szy pewnego dnia do kancelarji zastał swego se 
kretarza w różowym humorze. 

— Co się stało? — informuje się Dullin. 

  

— Dzwosił notarjusz. Dostał pan spadek. 
Dullin przez dwa dni poszukuje notarjusza, 

który dzwonił. Wreszcie znajduje go i telefonuje: 
„Hallo, tu Dullin. Dzwonię z powodu testamen 
LA 

— Tak, tak. Słusznie — odpowiada notarjusz 
Otrzymał pan spadek... 

— Po kim? Ile? 

— Przez telefon nie mogę panu lego powie 

dzieć Proszę przyjść. 
Wobec tego Dullin pędzi do notarjusza. Ten 

a mu zapisany zeszyt. Jest to jednoaktów 
ka, którą pisarz Dupont notarjalnie zapisał Duljj 

Przeł. Wel. 

  

    

  

WT     

nowi przed śmiercią. 

  

ysłu ludowego 
Referaty te oraz wyczerpująca dys. 

kusja pozwoliła zorjentować się w cą. 
łokształcie prac i zapatrywań organizą. cyj i osób pracujących w tej dziedzinie 
na terenie Rzplitej, w czem dopomogły 
licznie nawiązane kontakty pomiędzy ų- 
czestnikami. Jako rezultat zjazdu uchwa 
lono konieczność odbywania podobnych 
zjazdów przynajmniej raz do roku i ut worzenie stałego sekretarjatu zjazdów z 

siedzibą w Warszawie. 

Uchwalono również na wniosek przę 
wodniczącego obradom p. J. Remerą, 
uznać obecnych na zjeździe za zespół o. 
sób, opiekujących się sztuką ludową, у 
sensie podobnym, jak kiedyś koła miłoś 
ników sztuki opiekowały się zabytkami, 
co było zawiązkiem zorganizowanej jęż 
obecnie na podstawach prawnych och. 
rony zabytków sztuki. 

Referaty wygłoszone zostaną wygą- 
ne w osobnej publikacji dla upamiętnie 
nia pierwszego tego typu zjazdu w spra 
wach przemysłu ludowego. h 

  

Obrońców Ojczyzny, w opracowaniu 

natychmiast wysyłamy naszych 
Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego,  



„KURJER“ z dnia 4-g0 grudnia 1934 r. 

państwowe bciki dla dzieci najpicdniejszyi 
Będąc w starostwie grodzkiem, spot- 

katem przypadkowo gromadę dzieci, wy 
chodzących z gabinetu starosty. Na czele 

szła mata, mogąca mieć od 6 do 8 lat, 

dziewczynka. usmiechała się, oczęta jej 
błyszezały radością. Wszystkie dzieci by 
ły czemś niezwykle ucieszone. Przyjrza- 

łem się im bliżej i zauważyłem, że wszy 
stkie mają na nogach nowe buciki. 

Zwróciłem się do dr. Adama Bocia 

sewicza kierownika opieki społecznej sta 
rostwa grodzkiego, patronującego tej 

gromadzie, z prośbą o wyjaśnienia. 
— To są najbiedniejsze dzieci bezro 

botnych — odpowiedział. — Nie miały 

w czem chodzić do szkół, dlatego też о- 
trzymały od państwa nowe, śliczne buci 
ki. Wracają właśnie od pana starosty, 

któremu ładnie podziękowały. 
Dr. Banasewicz pogłaskał dzieci po 

główkach. „Najmniejsza* obywatelka 

dygnęła, a kiedy przyszliśmy do gabine 

tu p. doktora, zadeklamowała z dużą 

wprawą, jak na swoje lata, wierszyk o 

lalce z rozbitą głową. 
— (ałą noc, proszę pana, modliła się 

do Boga, aby te buciki były jej dane — 
informuje matka dziewczynki (wdowa, 
bezrobotna, mająca na utrzymaniu pię- 

cioro dzieci). -— Kazałam jej spać, lecz 

ona klęczała i modliła się „bożeńka, ja 

cheę otrzymać buciki”... 
Jan Marcewicz, Edward Marcewicz i 

Wanda Marcewicz — ostatnia z przedsz 

kola — dwaj pierwsi ze szkoły powszech 

nej Nr. 14. Dzieci wdowy bezrobotnej. 

Potem Noga Adela ze szkoły Nr. 30 i 
inne. Razem siedmioro otrzymało buciki. 
Przeżywają niezwykły dzień w swojem, 

jak dotychczas. maluczkiem życiu. 
Były u staro Wizyta ta pozosta- 

wi niezatarte wrażenie na całe bodaj ży 

cie. Otrzymały buciki państwowe, same 

kwitowały odbiór ich — posiadają wy- 

łączne prawo do , powiedzmy, eksploato 

wania państwowej własności, bo buciki 

dla pewnych celów, o których niżej, po 
zostają nadal własnością państwową. 

Dzieci jeszcze raz podziękowały do 
ktorowi B. i wyszły. 

SĘ Пор 

Warto poznać sposoby udzielania po 
mocy najbiedniejszym, stosowane przez 

opiekę społeczną starostwa grodzkiego. 

Starających się o pomoc jest b. wie 

lu. Niewielkie fundusze nie mogą zaspo 

koić potrzeb wszystkich. Należy więc 
liczyć się z każdym groszem i dążyć do 
tego, aby każdy z najmniejszych datków 
trafił we właściwe ręce. 

Zdarzało się bowiem przedtem, że ja 
kiś bezrobotny, obarczony liczną rodzi 

ną prosił naprzykład o pieniądze na buci 
ki dla dzieci, które nie mają w czem cho 

dzić do szkoły. Dawano mu pieniądze, 

bezrobotny przepijał je i oczywiście nie 
każdy ojciec tak postępował. Wywiad 
opieki pracuje sprawnie i potrafi unik- 

nąć takich niespodzianek. Jednak mimo 
wszystko zdarzały się takie wypadki. 

Potem dawano już pomoc w naturze 
-— naprzykład również buciki dla dzie- 

ci. I znowu zdarzało się, że ojciec lub 

matka sprzedawały obuwie. 

Wtedy dokonano ostatniej reformy. 

Uznano, że obuwie, wydane dzieciom, 

pozostają nadal własnością państwa. Od 

    

biór bucików kwituje dziecko, matka i 
ojciec. Szkoła, do której uczęszcza dzie 
cko, bywa powiadaniiana, że zostało о- 
no obute. Sposób ten jest pewny prawie 
w stu procentach; nikt nie zabierze dzie 
cku własności państwowej, jeżeśi, oczy- 

iście, nie będzie chciał narazić się na 
przykre w konsekwencjach postępowa- 

nie karne. 
Dlaczego Opieka Społeczna st. grodz 

główny nacisk kładzie na ten rodzaj po 
mocy w naturze — t. j. na obuwie dla 

dzieci? Bo rozumuje słusznie, że w ten 
sposób udziela się pomocy jednoczes- 
nie rodzicom i dziecku. 

Sytuacja materjalna bezrobotnych z 
rodzinami jest bardziej beznadziejna, niż 

bezrobotnych samotnych. 
Obuwie otrzymują dzieci, które uczę 

szczają do szkół i wykazują pewne po- 
stępy w nauce. Opieka sp. st. gr. wyda- 
je miesięcznie od 40 do 50 par bucików. 
Jak dotychczas w bieżącym roku szkol 

nym wydano ponad 270 par obuwia dla 

    

dzieci z około 40 szkół i 16 par dla o- 

sób starszych. 

Opieka Społeczna udziela również po 
mocy, materjalnej osobom starszym, na- 
wet nie bezrobotnym. Datki jak obiady 
bezpłatne, jakieś stare sukienki (zaofia 
rowane przez ludzi dobrej woli) it p. 
otrzymuje nędza. 

W swoim czasie Opieka społeczna 
udzielała pomocy materjalnej komite- 
tom rodzicielskim przy szkołach pow- 
szechnych. Komitety żabiegały o subwen 
cje, dostawały pieniądze i dokarmiały 
dzieci lub urządzały nieraz za nie gwiazd 
ki. Słowem organizacje społeczne, które 
mi są komitety rodzicielskie, czerpały po 
moc w Opiece Społecznej. Dziś komitety 
rodzicielskie nie otrzymują już pienię- 
dzy z kasy Opieki Społecznej starostwa 

grodzkiego (opieka ta przed rokiem znaj 
dowała się przy urzędzie wojewódzikm). 
Dzieci otrzymują pomoc bezpośrednio. 

(w) 

  

  

Weierpieniac 
reumatycznych 

  

   

  

podagrze, bólach 

stawów, bólach 

1 nerwowych 

i glowy, grypie 

Ź iprzeziębieniu 

      

słosuje się 
TABLETKI 

Nr. rej. 1364. 

Do nabycia we wszystkich aptekach. 
(             

Kryminalna afera na Pohulance 
Obfite żniwo stali i trucizny. — 5 trupów z arystokracji. — Samobójstwo 

porzuconej. — Duch zamordowanego prowokuje do zbrodni. 
Jak już donos y, (teljeton w n-rze świą- 

tecznym), w piątek wieczorem tłumy gapiów i 

wogóle publiczności miały żer niezwykły. Oto 

dziwacznie ubrane towarzystwo poczęło — nim 

ktokolwiek zdążył temu przeszkodzić — mordo- 

wać się nawzajem, w czem rej wodził młody za: 

wadjaka, ubrany czarno, który z krzykiem do- 

padł starszego, jaskrawo wystrojonego jegomoś 

cia oblewając mu twarz i wlewając w usta ja- 

kiś płyn, który okazał się niezwykle siłną tru- 

cizną. Wszelka pomce była bezskuteczna. Zresz 

ta młodociany morderca sam skonał za chwilę. 

jego kochanka, korzystając z ogólnego zamie- 

szania, popełniła samobójstwo. 

Trudno ustalić przyczyny tego wstrząsające- 

  

(o to jest? To jest recenzja z „Hamleta“. 

Przepraszam bardzo, że nie opisałem Śmierci 

pozostałych dwuch trupów, ale jestem debiutan- 

tem w dziedzinie kryminalistyki, więc pewne pot 

knięcia są nieuniknione. Na przyszłość posta- 

ram się lepiej... 

Po niedzielnej recenzji z „Hamłleta* miałem 

parę telefonów i parę zapytań ustnych (ci nie 

ostrożni ucierpieli więcej...) — więc jak osta- 

tecznie, warto, czy nie warto iść na tego Ham- 

leta? Bo to pan i chwali i gani i nic nie wiado- 

mo... — Moi drodzy, którzyście usłyszeli niepar 

lamentarną odpowiedź, darujcie, ale jestem roz- 

goryczony. Oto jakie są 

metod“ w dziennikarstwi 

  

  

  

skutki „nowoczesnych“ 

Albo im „pochwal“, 

albo „schlastaj“... Inaczej nie zrozumieją. „No- 

   

wóczesne metody* uczyniły czytelnika grubo- 

skórnym. 

INapisałem: dramat zeskamotowano — poez- 

ja ocalała. Czy to nic nie mówi? Czy okazja po 

słuchania szekspirowskiej poezji to jeszcze ma- 

ło dla wileńskiej publiczności? Napisałem ana- 

lizę paru problemów, podsumąłem parę metodo- 

logicznych sposobów patrzenia na grę i widowi 

sko. — Czy poto, aby się to przydało dyżurne- 

mu w teatrze przodownikowi policji, czy też 

dla szerszej publiczności? 

Nowe gmachy politechniki Warszawskiej 
oe 

   
W ramach obchodu 30-lecia pracy naukowej Pana Prezydenta Rzeczypospolitej odb-dzie sie 

go dramatu. O wypadku krążą na mieście naj: 

bardziej sprzeczne pogłoski.  Interpelowany 

przez naszego wysłannika przedstawiciel poli: 

który — o dziwo! — W CZASIE CAŁEGO ZAJ. 

CIA ZACHOWAŁ ABSOLUTNĄ BIERNOŚĆ — 

powiedział, że chodzi tu o cudzoziemców. Głów- 

ny aktor smutnego wypadku, p. H. jest obco- 

krajowcem, nigdzie nie meldowanym. Mówią 

więcej, jakoby jest on ostatnim potomkiem zna 

kemitego rodu, spokrewnionego z DYNASTJA- 

MI PANUJĄCEMI. Jako cierpiący na coraz 

częściej powtarzające się NAPADY OBŁĘDU, 

był prześladowany w swym kraju, musiał ucho 

dzić i korzystał u nas z PRAWA AZYLU. Pew: 

ne potwierdzenie tej pogłoski daje wiadomość, 

    

+ * 
# 

  Szersza publicznoś 

dużo mawia się o Wi 

W Wilnie chętnie i 

ej Poezji, o arcydzie- 

łach, o wybrednym intelektualizmie wileńskiej 

publiczności ale... na lepiej niż kiedykolwiek i 

gdziekolwiek wystawionych  „Dziadach* były 

puchy... Czy z „Hamletem* powtórzy się to sa- 

  

mo? Czy teatr ma naprawdę i ostatecznie dojść 

do wniosku, że t. zw. „zasługi kulturalne jego 

dla publiczności wileńskiej są pozycją zbytecz- 

ną? Przecie jest całe pokolenie które Hamleta 

nie widziało. No? 

A może to chodzi o sposób reklamy. W cza- 

sach „Tajnego Detektywa” i fotografij z mordu 

na Połockiej, może trzeba inaczej pisać recen- 

zje z poczynań kulturalnych dla kulturalnego 

  

że miejscowa grupka monarchistów, która DO- 

TĄD W ŻADEN SPOSÓB NIE WYPOWIEDZIA- 

ŁA SIĘ O WYPADKU zamierza opanować miej 

see zbrodni przy pomocy BOJÓWKI. Mamy na- 

dzieję, że odpowiednie władze wyciągną właś 

ciwe wnioski i zapobiegną gorszącym zajściom. 

Ze swojej streny wysłaliśmy specjalnego 

sprawczdawcę, który będzie informował na- 

szych czytelników o dalszym obrocie spraw. 

Jakoby p. H. przed śmiericą tłumaczył się wy* 

krętnie, że mścił się i działał pod wpływem 

DUCHA swego zamordowanego ojca. Opinja pu 

bliczna domaga się wyświetlenia tego. Co na te 

„Kurjer Metapsychiezny“ I. K. С.? Co na to p. 

prof. Rose? 

Wiilna. Może trzeba stosować metody Wańki — 

cie przy ul. Końskiej*! (O 

koncercie Imre Ungara) — „Zakłócenie spoko- 

   gazeciarza: — „Zaj 

ju w gmachu „Luhni* (o Kulczyckiej) — „Goś- 

cinne występy szopenfeldziarzy stołecznych 

(O rewjach przyjezdnych) — „Co zdemoralizo- 

wani studenci USB. zrobili z farbami olejńemi*? 

(o wystawie sprawozdawczej na Wydziale Sztu- 

ki) — „Pałkarskie wyczyny prof. Kalinowskiego“ 

(o chórze „Echo*)... 

Może tak będzie lepiej, može to „przemėowi“. 

   Narazie poczekamy. Po zejściu z afisza „Ham- 

leta“ spytamy dyr. Szpakiew „ jak szło. Je- 

Śli powie, że źle, będziemy wiedzieli, czego się 

jim. 

  

trzymać. 

  

TYDZIEŃ AKADEMICKI 
[pod znakiem obrony Studjum Roiniczego w Wilnie 

W niedzielę o godz. 10-ej raho z przed lo- 
kalu Koła Rolników - Studentów USB (róg Sie- 
rakowskiego i Zakretowej) wyruszyli -.w pochód 
studenci-rólnicy. Pochód wyglądał imponująco: 
trzydziestu studentów jechało konno, otaczając 
trzy wozy, pełne studentek i studentów. Przy 
ulicy Ś-te Jańskiej studenci-rolnicy połączyli się 
z pochodem ogólno-akademickim, który ulica- 
mi Zamkową i Mickiewicza przeciągnął do pla- 

    

cu Łukiskiego skąd temi samemi ulicami pow- 
rócił na ulicę Ś-to Jańską. 

Na ulicach, wśród tłumnie zgromadzonej pu- 
bliczności, która z zainteresowaniem przygląda- 
bliczności, młodzież akadem. wznosiła okrzyki: 

„Niech żyje Studjum Rolnicze w Wilnie!” 
„Rolnictwo to potęga Polski!“ 
„Studjum Rolnicze w Wilnie istnieć musi!* 
„Popierajmy przemysł lniarski!* 

  

     
w piątek 7 b. m. otwarcie dwóch nowych gma-chów Politechniki Warszawskiej, a mianowicie 

gmachu Technologji Chemicznej i Elektrotechniki. Budowę tych gmachów prowadzi Towarzystwo „Słtudjum Technologiczne”. 
Na zdjęciu — gmach Technologji Chemicz-nej Politechniki Warszawskiej. Na zdjęciu — gmach Elektrotechniki P>li-techniki Warszawskiej,
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Znany publicysta, b. inspektorka pra 
cy, p. Halina Krahelska, wydała nową 
książkę p. t. „Prawda o stosunkach pra 
cy“, w której oświetla m. inn. fatalne wa 
runki higjeny i bezpieczeństwa pracy w 
przemyśle polskim. 

— Nieszczęśliwe wypadki przy pracy 
— pisze p. Krahelska — to swoisty o- 
kup za prawo do pracy, jaki rok rocznie 
w daninach życia, kalectwa i krwi składa 
ja robotnicy na ołtarzu rozwoju prze- 
maysłu. Pomiędzy istotą tych danin, a in 
formacją o nich zachodzi wielka różni 

„ca: wszelka informacja 0 _ nieszczęśli- 
wych wypadkach jest dziwnie oderwa- 
na od samych wypadków, od człowieka 
który zabija się, kaleczy i krwawi przy 

Ani SIERRA ORŁY KYBD LKR 

Z życia białoruskiego 
— Nabożeństwo żałobne za duszę Epimach- 

Szypiły. 16 ub. m. w kościele św. Mikołaja od 
było się żałobne nabożeństwo na duszę pioniera 
białoruskiego ruchu ś. p. prof. Bronisława Epi 
mach — Szypiły, zmarłego w Petersburgu. 

Akademja żałobna poświęcona pamięci zmar 
łego odbędzie się dnia. 8 b. m. 

— Zgon działacza białoruskiego.  „Białoru- 
ska Kryni podaje nową żałobną wiadomość 
o śmierci jeszcze jednego białoruskiego działa 
cza ś. p. Czesława Rodziewieza zmarłego na wy- 
gnaniu w Symbirsku, dokąd był zesłany za 
„nacjonalistyczne odchylenia*. Zmarł on w 
osamotnieniu gdyż żona i dzieci pozostały w 
Mińsku. Ё 

Zmarły pochodził z drobnej szlachty z powia 
tu wilejskiego, studjował w Wilnie, gdzie w, 1. 
1904—1908 był pionierem ruchu białoruskiego 
śród ówczesnej młodzieży. 

     

  

— Niezrozumiałe zjawisko. Taż sama B. K. 
podaje wiadom iż niektórzy absolwenci bia 
łoruskiego gimnazjum, figuru w niem uprzed 
nio jako Białorusini, przy wstąpieniu na uniwer 

"sytet zapisali się do Związku Studentów — Ro 
sjan. 

— Ze Związku Studentów-Białorusinów. — 

      

4 b. m. Związek Białor. Stud. organizuje obchód | 
żałobny spowodu mocznicy śmierci członka Zwią 
zku ś. p. Piotra Piarszukiewicza. 

7 b. m. jako w 40 rocznicę zgonu białorus- 
kiego poety i działacza studenta technologiczne 
'go instytutu w Petersburgu — Adama Huryno- 
wieza Związek urządza akademję na którą sie 
złożą m. in.: referaty pp. Szutowicza i Piaciukie 
wicza poświęcone życiu, działalności i twórczo 
ści zmarłego. 

"Władze Uniwersytetu S, R. przyznały w br. 
po 200 zł. zapomogi Związkowi Studentów Biało 
rusinów i Towarzystwu Białorusoznawstwa. — 
Prasa białoruska zaznacza, iż jest to pierwszy 
wypadek otrzymania zapomóg przez te instytuc 
je. 

— Z życia białeruskiego na Łotwie. — 
„Białor. Kr.* podając wiadomość o życiu Bia 
łorusinów na Łotwie zaznacza, że rozwój tamtej 
szej białoruskości wywołał zaniepokojenie ło- 
tewskich nacjonalistów. W związku z tem wła- 
dze łotewskie zakazały czytania i rozpowszech 
niania białoruskich dzieł: „Kastuś Kalinouski“, 
„Mužyckaja Prauda* i ideja Niezależności Bie- 
tarusi“ i „Nawiejszaja historja*, oraz pism 
„Białaruskaja Krynica” i „Nowy Szlach”. 

Jak dowiadujemy się, pisma te na Łotwie 
nie są doręczane adresatom. 

Nowości wydawnicze 
— Kalendarz Ziem Wschodnich. 1935 Nakła 

dem Tow. Rozwoju Ziem Wschodnich. Pod re- 

dakcją dr. Wł. Wasunga wyszedł obszerny, pięk: 

nie ilustrowany kalendarz, obejmujący tematy 
mogące interesować specjalnie mieszkańców 
wschodnich połaci Rzeczypospolitej. Redakcja 
Kalendarza oświadcza, iż ma za zadanie budze 
nie chęci i potrzeby pracy zbiorowej na wsi, 
pracy dla swojej gminy, zrzeszenie i poznanie 
wzajemne. Daje też obszerny referat o Tow. Roz 
woju: Ziem Wschodnich, na którego czele stoi 
tak oddany naszej ziemi człowiek jak b. prem. 

p. Prystor. 

  

    

Prócz bardzo obszernego działu informacyj- 

nego o urzędach i administracji, mamy w Kalen 
darzu część rolniczą, opracowaną przez najlep- 
szych specjalistów: uprawa Inu, żywienie krów 
mlecznych, świń na bekony, hodowli królików 
o zielarstwie, uprawie i zbieraniu ziół leczni- 
czych, rzecz dziwna niema nic o drobiu, ani o 
pszezelarstwie, tak ważnych gałęziach w gospo 
darstwie wiejskiem, u nas, ani o warzywnictwie 
ani o ogrodach owocowych, tylko o chorobach 
i szkodnikach sadów. 

Następuje opis różnych, Ziem Wschodnich. 
Wilno opisują p. Hulewicz i p. Lorentz, dalej 
mamy artykuł o ziemi nowogródzkiej, o Pole- 
siu, Wołyniu, (ten dział wydaje się najstaran- 
niej i najbardziej zajmująco opracowany). Scho 

„KURJER% z dnia 4-g0 grudnia 1934 r. 

RABUNKOWA GOSPODARKA 
siłami polskich robotników 

pracy, a przecież kaleczy się tu żywy 
człowiek... 

Beznamiętność informacyj o ofia- 
rach pracy i codzienność wypadków 
sprawiają, że społeczeństwo nasze nie 
zdaje sobie bynajmniej sprawy z rozmia 
rów tego zjawiska. Porusza nasz niepo 
kój i naszą czujność tylko wielka kata- 
strofa. ! 4 ' 

'Tymezasem liczba nieszczęśliwych wy 
padków przy pracy katastrofalnie wzra 
sta. Liczba samych zarejestrowanych 
wypadków przy pracy podniosła się w 
ciągu ostatnich lat z 12-tu do 21 tysięcy. 
Według badań Instytutu Spraw Społecz 
nych 1000 ludzi traci rocznie życie wsk 
tek wypadków przy pracy, ogólna zai 
liczba wypadków wynosi kilkaset tysie 
cy. 

    

Przyczyną tak wielkiej liczby wy- 
padków przy pracy jest — według p. 
Krahelskiej — racjonalizacja, przepro- 
wadzona z zupełnem lekcewaženiem 
czynnika ludzkiego. Scharakteryzował 
to najlepiej niedawno zmarły badacz 
społeczny, Władysław Landau: „Ogra- 
nieza się liczbę robotników, przyśpiesza 
bieg maszyn, skraca odpoczynki, stosu- 
je zasadę premjowania, zmuszającą do 
pracy płynnej, przymuszającej robotni- 
ka do niewolniczego poddania się biego 
wi maszyn i taśm. Rzecz prosta, że ten 
kierunek racjonalizacji, przeprowadzo- 
nej bez brania pod uwagę czynnika ludz 
kiego, sił i zdrowia pracownika, powodu 
jac zmęczenie, staje się przyczyną wzro 

stu wypadkow““. 

Nie lepiej przedstawia się stan zdro 
wotny warunków pracy. Większość fab- 
tyk i warsztatów pracy mieści się w bu 
dynkach starych, ciemnych, ciasnych, 
gdzie z natury rzeczy, nawet przy dob 
rej woli, niewiele możnaby uczynić dla 
poprawy warunków pracy. Lecz nawet 
w fabrykach nowych, zbudowanych w 
sposób nowoczesny rzestronnych, wid 
nych i £ p. uniemożliwia częstokroć za 
chowanie warunków higjeny brak dob 
rej woli, co więcej, brak zrozumienia 
własnego interesu ze strony, pracodawcy 
kieruje się on tylko względem na pro 
dukcję, zapomina o człowieku, który tę 
produkcję dźwiga i o tem, że od stanu 
zdrowia robotnika zależy produkcja w 
niemniejszym stopniu, jak od dobrej kon 
serwacji maszyn. 

— Nie widziałam — pisze p. Krahel 
ska — wśród fabryk nowowybudowa- 
nych ani jednej, w którejby poważnie i 
świadomie wzięto pod uwagę potrzeby i 
właściwości żywego człowieka. 

To samo lekceważenie robotnika 
przejawia się w braku środków ochron 
nych przeciw szkodliwościom pracy za 
wodowej, w bezmyślnem narażaniu go 
na utratę zdrowia wskutek niewłaści- 
wych metod i warunków pracy. 

To wszystko skłania p. Krahelską do 
wniosku, że „dokonywa się rabunkowa 
gospodarka na terenie tego bogactwa i 
skarbu, jaki Polska posiada w robotni- kaj > 

      

   

  

   

Konferencja przedstawiciela min. W. R. i 0. P. 
z przedstawicielami wyznań karaimskiego 

„i muzułmańskiego 
W związku z pobytem w Wilnie P. 

dyrektora Departamentu Wyznań w Mi 
nisterstwie W. R. i O. P. Franciszka Po 
tockiego, p. wojewoda wileński Władys 
ław Jaszczołt zaprosił w dniu 3 bm. do 
Urzędu Wojewódzkiego J. E. muftiego 
muzułmańskiego dr. Jakóba Szynkiewi- 
cza i J. E. hachana karaimskiego Saraja 
Chana Szapszała w sprawach związan. 
z uregulowaniem położenia prawnego 
wyznania muzułmańskiego i karaimskie 
go w Rzeczypospolitej. 

Zwierzchnicy wymienionych wyznań 
przedłożyli projekty statutów związku 
religijnego muzułmańskiego i związku 
religijnego karaimskiego oraz wręczyli 
je p. dyrektorowi Potockiemu. z prośbą 
o uzyskanie aprobaty Rządu na treść 
tych przepisów. Jednocześnie na wymie 
nionej konferencji zadośćuczyniono a: 
tykułowi 115 konstytucji w sprawie pro 
jektów przepisów, regulujących stosu. 

   

dzimy na południe: Lwów, Tarnopolskie, Stani 

piękność tych podgórskich 

okolic za Lwowem, historycznie i etnograficz- 

nie opracowana z całą sumiennością. Obszerna 
jest też część literacka, wiersze, (jeden Syroko- 
mli), sporo utworów p. Wasungowej, Stebelskie 

   
sławów, ca 

go, Kossowskiego, trzy życiorysy: St. Żółkiew: 
skiego, J. IKarola Chodkiewicza Konst. Ostrow- 

skiego przez $. M. K. ci wielcy synowie Litwy 
nazwani są przez p. Stebelskiego „wielkimi Sy- 
nami ziem wschodnich*. Termin nie wydaje się 
szczęśliwy, w tym zwłaszcza wypadku, gdy cho 
dzi o ludzi lub zdarzenia z epoki, kiedy ta naz- 
wa nie istniała, jeno Litwa, Białoruś, Ruś 

Dzieje Legjonów, wspomnienie o Marszałku, 
o harcerstwie, wszystko się znajduje w tej spo- 
rej pięknie ilustrowanej książce. P. Bocian pi- 
sze o osadnikach w sposób entuzjastyczny, o 
ich „doskonałem współżyciu z ludnością”, cze- 
go dowodem ma być liczny udział w samorzą- 
dach. O temby dużo mogli powiedzieć ludzie, co 
na te stosunki zbliska patrzą, trochę to inaczej 
wygląda, niż myśli p. Bocian, natomiast tylko 
48 wierszy o ukochanym przez całą ludność po 
granicza Kopie, to trochę za mało. 

Druk książki staranny i wogóle piękne. luk. 
susowe wydanie, cena zł. 1,50 jest tak niska, że 
nawet przy obecnych oszczędnościach może się 
gospodarz zdobyć na kupno tak taniej i pożyte- 
cznej książki. Zalecany podarumek świąteczny 
dla pp. wójtów, sołłysów i t. p. H. R. 

nek państwa do wyznania muzułmań- 
skiego i karaimskiego w Polsce. 

W zebraniu, pod przewodnictwem p 
Wojewody Wileńskiego, poza wymienio 
nemi osobami wzięli udział: radea Mini 
sterstwa WR. i OP. Z. Chrząstowski, rad 
ca Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie W. 
Piotrowicz, zastępca Muftiego p. J. Ro- 
manowiez, zastępca hachana UHu Haz 
zan Sz. Firkowicz, sekretarz Muftjatu p. 
S. Tuhan - Baranoyski i prezes Wileń. 
skiej Gminy Karaimskiej mec. J. Zajęcz 
kowski. 

Tegoż dnia wieczorem p. dyrektor 
Potocki odjechał do Warszawy. 

Rodzice! Pamiętajcie, że 1% młodzieży 
szkolnej cierpi na gruźlicę pluc rozwi- 
riętą. Popierajcie walkę z tą straszliwą 
„chorobą! Chrońcie swe dzieci przed zaka- 
żeniem! Popierajcie „Dni Przeciwgruźli- 
cze*! Kupujcie nalepki przeciwgruźlicze! 

  

Wśród pism 
— Ukazał się w druku Nr. 22 Rolnika Eko- 

nomuisty, organ Związku Izb i Organizacyj Rol- 
niczych R. P. Numer zawiera w treści artykuły: 
p. E. Iwaszkiewicza „Rynek zwierząt rzeźnych 
w Polsce“, p. S. Gryziewicza „Rozwój akcji* po 
pierania wywozu artykułów zwierzęcych“, p. 
Z. Domań kiego „Monopol zbożowy w Czecho- 
słowacji". Pozatem numer zawiera; sprawozda- 
nie z działalności izb i organizacyj rolniczych, 
przegląd rynków zbożowych, jajczarskich, mięs- 
nych i rybnych, kronikę krajową i zagraniczną 
oraz statystykę. 

— Wiadomości Statystyczne. 26 listopada b 
r. wyszedł z druku zeszyt 33 Wiadomości Staty- 
stycznych wydawnictwa Głównego Urzędu Staty 
stycznego, ukazującego się w językach polskim 
i francuskim trzy razy na miesiąc. Zeszyt 33 
Wiadomości Statystycznych z dnia 26 listopada 
1934 r. zawiera w tablicach i wykresach ostatnie 
dane, dotyczące stanu gospodarczego Polski 
oraz państw zagranicznych w zakresie produkcji, 
handlu, komunikacji, cen, pracy, zrzeszeń go- 
spodarczych, kredytu, demografji i zdrowotnoś- 
ci oraz dział: różne. 

Dodatek spis. — pow. iPrzasnysz woj. Warsz. 
pow. Drohiczyn woj. .Poleskie. 

  

— W Służbie. Organ Instytutu Marianum, 
mającym za celi spełnienie ślubów narodowych, 
któremi król Jan Kazimierz związał wszystkie 
stany w Polsce, więc krzewienie kuitu Najśw 
Panny, dobry przykład, oświata, dobroczynność, 

równanie różnie klasowych troska o szerokie 
twy ludu, oto program prac Marianum, za- 

łożonego w Wilnie przy poparciu JE Arcibusku- 
pa Jałbrzykowskiego w 1934 r. Religijność sta- 
nowi Ilo słowiańskiej duszy, pisze o tem jeszcze 
Helmold, niemiecki kronikarz tysiąc lat temu, 

  

    
    

   

    

Wzdłuż i wszerz Polski 
— Jubileusz red. Cepnika. Lwowski 

Świat dziennikarski święcił onegdaj 25- 
lecie pracy dziennikarskiej red. Henry- 
ka Cepnika, który jest autorem wielu 
prac literackich i historycznych, prze- 
dewszystkiem zaś monografji o Prezy- 

dencie Mościckim i o Marszałku Piłsud 
skim. 

Red. Cepnika pamiętamy doskonale 
w Wilnie. W jesieni r. 1919 zaraz po wy 
zwoleniu miasta przybył tu po raz pierw 
szy i poświęcił się: teatrowi. Kierownict 
wo artystyczne 2-ch teatrów Polskiego i 
powszechnego sprawował również red. 
Cepnik po raz drugi w latach 1921 — 93, 
O działalności p. Cepnika w Wilnie po 
damy nieco obszerniej w jednym z naj. 
bliższych n-rów. 

    

  

— 700 GÓRNIKÓW ODZNACZO- 
NYC ZOSTANIE W DNIU ŚW. BARBĄ 
RY. Jak corocznie, w dniu Św. Barba- 
ry odznaczona zostanie na terenie Śląs 
ka spora liczba górników, którzy prze- 

pracowali na swym ciężkim stanowisku 

po 25 i więcej lat. W. roku bieżącym 
Min. Handlu i Przemysłu odznaczyło 

zaszczylnemi dyplomami 700 górników, 
Uroczystości te, odbędą się w dniu 4-go 
grudnia, we wtorek. 

  

— W estatnieh wyborach do rady miejskiej 
w Inowroeławiu lista BBWR. zdobyła 11 manda- 
tów, Stronnictwo Narodowe — 13 mandatów į 

lista P. — 8 mandatów. 

W. krótkim czasie po wyborach, naskutek nie 
porozumień w łonie klubu radzieckiego PPS., 
5-ciu radnych tego klubu wystąpiło zeń i zgło- 
siło akces do klubu BBWIR. W ten sposób licz- 
ba radnych BBWR. w Inowrocławiu wzrosła do 
16-11 na 32 mandaty w radzie miejskiej. 

Ostatnio ma posiedzeniu rady miejskiej Bo: 
wrocławia doszło do nowego rozłamu. Tym ra- 
zem wystąpiło z klubu Stronnietwa Narodowego 

czterech radny Secesjoniści założyli Ray 
klub i zapowiedzieli współpracę na terenie rady 
miejskiej z klubem BBWR. Noże: 

W. ten sposób klub BBWR. na terenie sc 
miejskiej w Inowrocławiu rozporządza obecnie 
zdecydowaną większością 20-tu radnych. 

  

  

      
      

— BOHATERSKIE URATOWANIE BO aj 
CHŁOPCÓW. W GDYNI. 28 b. m. wieczorem Kii małych chłopców, 14-letni Marjan Grzybowski i 3-letni Józef Komorowski, wyjechało małym 
kajakiem na morze. Ponieważ pogoda hy osi 
dzo wietrzna i morze wzburzone, kaja uczepili 
się o falochron, obaj malcy zaś i sd 
się wąskiej burty, wołając zozpacziiw ie wołania Na brzegu stało kilka osób i A й omocą 
rozbitkėw, nie mogąc jednak przyis e leżą- 
chłopcom. W pewnej chwili do NE 6h ludzi, 
cych na brzegu kajaków podbiegło b bópiószyii 
którzy, zepchnąwszy kajak do wody, kė im na pomoc chłopcom, nie bacząc dalo się ra- niebezpieczeństwo. Na szczęście, i da i przy- 
tującym zręcznie przybić do faloe i i zimna 
wieźć nieprzytomnych z przerażeni ałych nie- chłopców. Dzielnymi wybawcami toku Step- 
ostrożnych żeglarzy okazali się Bo! 
ka i Józef Phońka. 

— WYBUCH GRANATU W Ee e 
szkoły Marji Magdaleny we Lwowie a tat 
niów przyniósł zapalnik od Kris ża 
znalezionego na ulicy. W. czasie laja Ema 
cząt manipulować zapalnikiem, Pow Kani sdi 
buch. Uczeń został poraniony Odłam enea 
4-ch jego kolegów doznało lżejszych PO eń. 

a Mickiewicz wyraził się, że ile razy A 
naród polski, zawsze ksiądz niósł SA ró, 
zwolenia. Przełożonym Instytutu W" s Jest 
ks. Zawadzki, proboszcz w Ostrejbramie. 

  

— Sprawy morskie i kolonjalne r I. 
Nowy organ „Ligi Morskiej i al aż Pod 

redakcją Jana Dębskiego ma ga dCU o Bi 
zamiłowania do morza, omawianie Bao iej 
przeszłości na morzu, zobrazowanie penis pol- 

skich ludzi morza, odkrywców; badaczy, a 
różników, zapoznanie społeczeństea: z zagad. 

nieniami morskiemi, żeglugi Azji ko- 
lonjalnemi, emigracyjnemi й bed. T Bi to 
podejmuje już I zeszyt, w którym Spo y<amy się 
z pracami historycznemi ks. dr. T. Kruszyńskie. 
go „Gdańsk i zachowanie się IAR CZA Wobec 
Prus w oświetleniu J. Schopennaeić ke ^ t 
Kochanowskiego „Okręty wojenne W ciągu wie. 
ków”, I autichań ana a Gdańsk", aktualne 
problemy porusza M. Rybczyński w art. „Pro 
blem Wisły”, Gindrich „Rzemiosło a Gdynią”, 
Golewski „Peru a problem koloniza iny Pol. 

ski“. Namer wypełnia kilka artykułów 0 mary. 
nistyce polskiej oraz bibljografja  zestawioną 
Frzez dr. St. Rygia. W. M. 

— „DZIECKO I MATKA”. Numer drugi qi. 
stopadowy tego dwutygodnika, mającego na ce- 
lu niesienie wszechstronnej Pomocy rodzicom 
w pielęgnacji i wychowaniu dzieci od niemow. 
lęciwa do lat 7-miu przynosi naslenujące arty. 
kuły: ; 

Optymistyczne wvchowanie w L. Friedlan- 
derowa. Dziecko w kinie — 5. Heymanowa 
„Pierszaczek** — z pamiętnika matki. Czem za 
jąć dziecko —- J.Gryziewiczówna. Sprzet niezbę 
dne i niezalecane — M. Ankiewiczowa, Pasožyty 
jelitowe — dr. E. Rajewska. Spacery niemowląt 
i dzieci — dr. J. Eustein. Mody i roboty dla 
dzieci oraz porady redakcji uzupełniają numer. 

  

  

  

    
  

 



  
  

KURJER R 

  

  

„KURJER“ z dnia 4-g0 grudnia 1934 r. 

ADJ 
Gdy speakerzy proszą na koncert... 

W miarę, jak doskonali się program 

radjowy i jak rośnie znaczenie audycyj 
radjowych w życiu kulturalnem narodu 

wyłaniają się coraz nowe problemy u- 
doskonalenia pracy radja i usprawnie- 

nia stosowanych metod. Niema prawie 

pola działalności radjowej, na którejby 

ten prąd reformatorski nie wycisnął swe 

go piętna w ostatnich kilku latach. 

Postęp dokonywuje się z dnia na 

dzień, niemal z minuty na minutę i słu- 

chacze przyzwyczajają się do tego łat- 

wo, i pewne drobne szczegóły działalno- 

ści radjowej uchodzą ich uwadze. 

Jednym z wielkich problemów radja 

nietylko zresztą u nas, ale i zagranicą, 

jest problem  zapo 1dania programu 

przez speakerów. 

Gdy mamy iść na koncert, wkładamy 

odświętne ubranie, i zostawiamy w do- 
amu szare troski codzienne, aby już w 
innym nastroju przyjmować wzruszenia 

muzyczne. W sali koncertowej oddziały 

wa na nas tłum wystrojonych słuchaczy, 

feerja świateł. piękność architektury, 
wreszcie widok niecodzienny samej or- 
kiestry i solistów. To wszystko ma duże 

znaczenie dla jakości wrażeń artystycz- 

nych. 
Jak się dzieje przy słuchaniu koncer 

tu przez radjo? 

Oczywiście zupełnie inaczej. Radjo 

jest wynalazkiem. który najpzęniejsze, 

zajbardziej ; ; dwosłe i najba” dziej wsiu 

szające utwory muzyczne przynosi 

wprost w sam niejako środek naszych 

codziennych zmartwień. wprost w atmo 

sferę szarzyzny życia. 

Człowiekiem. który ma pomóc słu- 

chaczowi radjowemu w wyrwaniu się z 

atmosfery małych i malutkich domo- 

wych zmartwień i przenieść go w regjo- 

ny czystej sztuki — jest speaker radjo- 

wy. 
Dotychezasowe suche i schematycz- 

ne zapowiedzi w rodzaju: „A teraz sko- 

lei usłyszą państwo...'. zapowiedzi bez- 
„osobowe pozbawione były ciepła i kon- 

taktu ze słuchaczami. Radjo zdawało so 

bie sprawę z tego stanu rzeczy i zaczęło 

szukać nowych możliwości w tym tak 
ważnym dla pracy programowej dziale. 

  

   

  

    
  

    

   

  

rzucono krępujące speakerów wię- 

jalnych zapowiedzi i dano im moż 

ność mówienia do mikrofonu indywidu 

alnie. Speakerzy usiłują obeenie odna- 

leźć swój własny stosunek do zapowia- 
danej audycji. a przez to osiągnąć suge 

stywny wpływ na słuchaczy radjowych. 

Słuchacze zaskoczeni niecodzienną, nie 

schematyczną formą zapowiedzi, łatwiej 

odnajdują w sobie zainteresowanie dla 

audycji radjowej i łatwiej później prze 

żywają jej wartości artystyczne. 

  

   

Oczywiście, ta nowa forma zapowia- 
dania wymaga od speakera głębokiego 

umiłowania muzyki, gdyż tylko w tym 

wypadku wpływ na słuchaczy będzie o0- 

siągnięty. Nie od rzeczy więc jest, że rad 

jo wprowadziło kursy 'dla speakerów, 

pogłębiające ich zamiłowanie muzycz- 

ne. Nie zuaczy to, aby speakerzy przygo 

towywali się do zmiany swoich zapowie- 

dzi w jakieś naukowo-dydaktyczne ob- 

jaśnienia audycyj radjowych, aby opo- 

wiadali słuchaczom o pierwszym i dru- 

gim temacie sonaty. co przecież więk- 

szości słuchaczy nie interesuje. Rozmi- 

łowany w muzyce speaker — obdarzony 
łatwością słowa i talentem literackim — 

zapomocą kilku prostych słów potrafi 

wprowadzić słuchacza w nastrój utwo- 

ru, szczegóły historyczne i teoretyczne, 

zostawiając encyklopedjom i słownikom. 

Dalsza różnica między salą koncer- 

tową, a odbiorem muzyki przez radjo w 
domu leży w braku optycznego kontak 
tu aniędzy artystą, a słuchaczem. Słu- 

chacz nietylko odbiera utwór muzyczny, 
ale widzi także artystę przy pracy. W 
radjo te dwa momenty jednej i tej sa- 
mej rzeczy Są oddzielone. Aby je ezemś 

zastąpić, speakerzy używają formy bez- 

pośredniego zwrócenia się do solisty lub 

dyrygenta słowami: ,.Proszę panie pro- 

lesorze“. 

  

Oczywiście byłoby jeszcze bardziej 

pożądane, gdyby sami artyści potrafik 

od czasu do czasu zapowiadać swe kon 

certy, zwłaszcza gdyby to robili bez pa 

tosu, ale serdecznie i z humorem. 

Talent speakera radjowego jest talen 

tem rzadkim, może najrzadszym. Wyma 

ga delikatności i zmysłu artystycznego. 

Inaczej trzeba zapowiadać transmisję 

koncertu Pucciniego z Salzburga, inaczej 

koncert muzyki lekkiej, jeszcze inaczej 

wiadomości z giełdy. W ostatecznej in- 

stancji wszystko zależy od taktu i wro 

dzonego zmysłu orjentacji. 

Poszukiwania nowej formy zapowia 

dania programu radjowego są prowadzo 

ne bardzo intesywnie. Próbuje się naj- 

  

rozmaitszych sposobów, a zawsze Z my- 

ślą o słuchaczach radjowych. 

W przyszłości w godzinach rannych 

odczytywać się będzie program w po- 

rządku chronologicznym, w godzinach 

popołudniowych — zapowiedź progra- 

mu na dzień następny — w porządku rze 

czowym. 
Zapowiadanie programu przez spe- 

akerów jest sprawą bardzo skompliko- 

  

waną. Prawdopodobnie — w miarę zdo 

bywanych doświadczeń — zajdą tu jesz 

cze dalsze zmiany. Trzeba tylko, aby słu 

chacze wypowiadali się  jaknajczęś- 

ciej w listach do radja w tej sprawie, a 

z pewnością opinje ich będą wzięte pod 

uwagę. 

AUDYCJE WILEŃSKIE 
(żywe słowo i muzyka od 25 do 30 ub. m.) 

Chciałoby się zatytułować tę recenzję — fel- 
Ro to i sprawa humoru 

ych wysunęło się w progra 

  

mie ub. tygodnia. 
Humor i satyra, rze w które wogóle wąt- 

pić zaczynamy od śmierci „Cyrulika*, nabierają 

w radjo specjalnego zabarwienia są bowiem sp. 

wą nierozwiązaną. Kiłka „dań* humoru, które 

nam podano, dań ogromnie urozmaiconych, od 

„pogaduszek mejszagolskich“ (niedziela 18-go). 

poprzez ikabaret „Smorgonji*  (soboła 

„kwadrans* Gałczyńskiego (środa) do „ostrza 

tyry* (niedziela) —— jeszcze nie pozwalają nam 

wybrać formy która najbardziej mikrofonowi 

odpowiada. Może jedynie potrafimy sebie przy- 

pomni - eo było Śmieszne. 

P. Byrski potraktował sprawę satyry anali- 

  

    
      

  

   
      

      

  
   

      

  
tycznie zatytułował to „audycją poetycką”. 

Prawda słyszeliśmy kilka bardzo. kultnral h 

satyr, parodyj (Morgenstern Christian, Micińs         
mieliśmy, okazję do wykwintnego 

ale nie sądzę, by można było zgodzić się na wy- 

rażenie: „intuicja lepiej powie niż komentarz — 

to n awda*. Cóżby się wi stało z tym au- 

strjackim kapitanem artyler] którego uciechą 

jest to, że może się śmiać z dowcipów, których 

nie rozumie? kowski — Hemar, winegret — 

Dymsza — Tuwim są tak w kraju popularni, że 

już chyba komentarzy ni objaśnień nie wymaga- 

ja. Pomimo takich zastrzeżeń audycja należy do 

tych, które znajdują licznych i wdzięcznych słu 

chaczy. Miła w miarę dydaktyczna, traktowana 

lekko, utrzymana w nastroju rozmowy © dow- 

cipie — ona właśnie może nawiązać do humaru. 

С nie warto pomyślęć o powtórzeniu? Recy- 

tacje — zwłaszcza polytonalny chór w wierszu 

„Widzenie Kadena* — dobre. 

КИКа śmiesznych rzeczy (o których wspomi 

nam na początku) powiedział nam speaker, mi- 

mowolny „sprawca“ humoru. Wogóle przypomi 

na on lego speakera z „Poste Parisien*, który 

koniecznie chciał ex-cesarza Wilhelma nazywać 

„kehzech“ — co miało znaczyć Keiser. Trudno. 

zawód speakrera wymaga choćby minimalnej. 

podstawowej znajomości jezyków obcych Skro- 

    

    

   

    

  

      

   
  

    

  

    

      
  

ty są możliwe. owszem, ale nie wypacz. 

sens. Bo przecie Bruno Walter nie „gra“ walea 

z „Kawalera Srebrnej Róży** — tylko „dyrygu 

je” (czwartek), Różycki zaś jeszcze nie skompo- 

nował opery „Caton* (niedziela) — może ma 
zamiar. A Cab Callowa się ostatecznie na- 

zywa? 

W formę djalogu — wywiadu ubrała p. Ho- 

hendlinger swe „Wspomnienia* (wtorek). Słu- 
», sprawa — dość prywatna — zyskała przez 

nią na żywości. Ale wprawiła nas w kłopoty, 
» richesse* głosów doskonałych re- 

Wydaje się jednak, że p. Szymańska 

imoże bliższa mikrofonu) ma głos miększy. P. 

Limanowski mówił (środa) o sprawach, które 

powinny nas intereso ale nie dopiął tego. 

była to zabardzo „mow Jeszcze uwaga pod 

adresem konk 1 literackiego (piątek). Wydaje 

mi s » w głosie Sokratesa brzmiała chwilami 

niast łagodnej wyrozumiałości i sarkazmu 
Naogół fragmenty dobrze zro- 

bione. dobrze interpretowane i doskonale zra- 

djofonizowane. Spełniły najzupełniej swoje za- 
plastyczny „obraz“. 

sitalu (wtorek) dał dowód 

mam jednak wrażenie, 
A może to wada mikro- 

fonu, który stanowczo zmienia barwę tonu for- 

tepjanowego? To dość d y fenomen, bo w 

konc. fortep. Ravel'a (niedziela; tyłko fortepian 

brzmi dobrze, orkiestra zaś robi wrażenie siło- 

czonej, zduszonej. Wiele płyt brzmi lepiej niż 

muz . I tak mieliśmy poemat Alberta 

Roussela, którego wykonanie było doskonałe. 

Poamenca, gdzie jeszcze raz podkreślić trzeba for 

tepian; ton jego ws y odbiór 

(z płyt) doskonale. Utwory te objaśnił dr. Sze- 

ligowski. Trudno wyrazić sąd o tem zrobił to 

posób, który młodym najbardziej się podo- 

j to rozumią i ma bodaj czy nie naj 
ze, bo najprostsze podejście do muzy- 

temat równolegle do innych sztuk, 

hez mistycyzmu i bez koturnowoś Al 

nigdy nie możemy dosłuchać ich do końca 

tych koncertów? Czy więc nie należy powtórz 

Poulenc'a w innej audycji? 

„Piosenki francuskie* Konter niektóre 

prawdziwe perełki pieśni podmiej iej, wyko- 

nane były ładnie, głos brzmiał jasno. Czemu w 

nich brakło „En Espagne“ „Dans ma peniche“ i 

in.? Riky. 
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że był trochę za cię 

      

    

  

   
  

  

   

         

  

    

    

              

   

    

Najciekawsze audycie wileńskie 
w przyszłym tygodniu 

Niedzieła 9 grudnia: 

Audycja poetycka — „Poezja wielkiego 

wstrząsu”, recytacje wybranych utworów z ob- 

jaśnieniam+ Stefana Jędrychowskiego (godz. 

21.45). 
Audycja muzyczna „Z salonu praprababek“ 

—muzyka dawna z płyt (godz. 22.30). 

Poniedziałek 10 grudnia: 

Wykopaliska archeologiczne na Wiłeńszczyź- 

nie w 1934 r., odczyt wygłosi dr. Helena Ceha- 

kówna (godz. 17.25). 

  

Utwory Czajkowskiego z płyt (godz. 22.35 

Witerek 11 grudnia: 

Ulubione piosenki Ordonówny (godz. 19.30 . 

Apteczki ziołowe naszych prababek, poga- 

danka prof. Jana Muszyńskiego (20,. 

Angielska Izba Gmin, feljeton A. Bohdzie- 

wicza (gedz. 22). 

Utwory Cezara Francka (płyty), słowo wstęp 

ne prof. Józefowicza. 

Środa 12 grudnia. 

Koncert symfoniczny pod dyr. Adama Wy- 

leżyńskiego z udziałem St. Szpinalskiego (for- 

tepian) godz. 20. 

Jak patrzeć na sztukę, pogadanka B. Ku- 

czyńskiego, godz. 21,30. 

Czwartek 13 grudnia: 

O autorytecie nauczyciela, odczyt H. Obie- 

zierskiej (godz. 22.30). 

Piątek 14 grudnia: 

Audycja dla dzieci „Jak Jasiek i Coto zostali 

pasowani na leśnych ludzi* słuchowisko p-g 

Marji Rodziewiczówny opracowała Zofja Biel- 

ska (godz. 17.50). 

Sobota 15 grudnia: 

    

Recital skrzypcowy Józefa Szigetti (godz. 

13.05). 

Zapomniana muzyka taneczna — płyty (g. 

23.35). 

    

O wY 
Aktualja radjowe 

Nauka języków obcych 
przez radjo | 

Jak wiadomo Polskie Radjo prowadzi spe- 
cjalne audycje poświęcone nauce języków fran 
cuskiego i niemieckiego. Oczywiście skuteczność 
tych audycyj byłaby większa, gdyby lekcje ra- 
djowe były drukowane i w tej formie dostarcza- 
ne słuchaczom. Lektorzy radjowi p. Żygulski 
i Roguigny zwrócą się do swych słuchaczy z za 
pytaniem, którzy z nich chcą za małą opłatą 
otrzymywać drukowane teksty języka francus- 
kiego i niemieckiego. Po otrzymaniu tych od- 
powiedzi Radjo zorjentuje się, czy wydawanie 
drukiem lekcyj języków obcych będzie celowe. 

Słuchacze uczący się obu:lub jednego z wy- 
mienionych języków przez radjo, proszeni są 
o madesłanie odpowiedzi na ankietę, którą ogło 
szą w czasie swych lekcyj lektorzy radjowi ję- 
zyków obcych. 

Listy od słuchaczy do rądja 
Biuro Studjów Polskiego Radja prowadzi 
czegółową rejestrację listów od słuchaczy. Li- 

sty te poddawane są wyczerpującej analizie, a 
wnioski z tej analizy komunikowane są poszcze 
gó działom Polskiego Radja celem uw- 
zględnienia ich w dalszej pracy nad progra- 
mem radjowym. 

(W tem miejscu należy zaznaczyć, że Radjo 
bezwarunkowo odpowiada, bądź listownie, bądź 

też w specjalnych audycjach zwanych „Skrzyn- 
kami”, na każdy list swoich słuchaczy, bez 
względu na to, czy zawierał on pochlebne czy 
ujemne opinie o audycjach. 

Na listy kierowane pod adresem którejś z roz 
głośni regjonalnej, odpowiadać będzie kierow- 
nik programowy tej rozgłośni. 

Słuchacze radjowi! Piszcie często w spra- 
wach programowych do Radja, gdyž opinja Wła- 
sza jest brana pod uwagę. 

W Nowym Jorku słuchają 
Warszawy 

W tygodniku nowojorskim „/Radio Stars*, nie 

jaka Miss Hope Hale pisze o odbiorze stacyj eu- 

ropejskich co następuje. у 

„Nie znajduję dość słów dla określenia tego 

wyjątkowego uczucia, jakie ogarniać musi każ- 

dego słuchacza amerykańskiego, odbierającego, 

jak ja, z wygodnego fotela znakomite koncerty 

z Monachjum, melodyjne walce z Wiednia, cy- 

gańską muzykę z Budapesztu, subtelny dowcip 

z Paryża lub ciekawe odczyty w językach ob- 

cych z Barcelony, Amsterdamu, Kopenhagi, War 

szawy i Rygi". 
Miss Hale jest przyjemnie zdziwiona kiłko- 

minutowemi przerwami, które stacje europejskie 
wprowadzają między po- 

jszemi audycjami. Autorka artykułu pi- 

sze, że i ona rozumie te przerwy, jako podkre- 

Ślenie wagi audycji, stawiające transmisje eu- 

ropejskie pod tym względem w. ej od amery- 

kańskich. Ś 

Wilnu przeszkadzała Samara 
Ciekawą informację zawiera sprawozdanie © 

odbiorze rozgłośni średniofalowych. Czytamy w 

niem taką uwagę odnoszącą się do Wilna: 

naszym tygodnin sprawozdawczym odkryliśmy 

przeszkodę, zachowującą się dość zmien- 

jeśli chodzi o frekwencję stosowaną. Stacja, 

której pochodzenia nie można było w pierwszej 

chwili ustalić, przeszkadza w odbiorze Wilna i 

Bolzano, które mają wspólną frekwencję 536 

ke.js. Stwierdzono wkrótce, że nowa przeszko- 

da pochodziła od rozgłośni rosyjskiej w Sama- 

rze, która, jak się okazuje, stosuje różne często- 

tliwości. W ubiegłym tygodniu pracowała na fa 

li dość dowolnej od 540 kc./s. do 530. W ostat- 

nich dniach sprawozdawczych Samara przerzuci 

ła się na częstotliw: 668 kc:/s., głusząc odbiór 

rozgłośni angiels North Regional, której tę 

częstotliwość przydzielono na wyłączne użytko- , 

wamie. 
Prawdopodbnie moc Samary była większa 

od 10 kilowatów notowanych, gdyż stacja prze- 

szkadzała z powodzeniem w odbi e bliższego 

i silniejszego Wilna, a nawet tak liskiej kon- 

tynentowi Europy Zachodniej stacji angielskiej, 

jak 50-kilowatowa North Regional“. 
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Co usłyszymy z „La Scali" 
Polskie Radjo zwróciło się do radjofonji wło- 

skiej z propozycją transmitowania z La Scali 

  

szeregu oper, aby wzorem ubiegłego sezonu, dać 

słuchaczom polskim możność uczestniczenia w 

tych jedynych w swoim rodzaju przedstawie- 

niach muzycznych. 

Na pierwszy plan wybija się pra-premjera 

opery Piotra Mascagniego „„Neron“. Będzie to 

święto narodowe muzyki włoskiej, a zapewne 

także wielkie wydarzenie w życiu muzycznem 

Europy. Dzięki transmitowaniu tej opery przez 

Polskie Radjo wysłuchamy jej równocześnie z 

publicznością włoską w dniu pierwszego wy 

stawienia tego dzieła ma scenie. 

Następnie Polskie Radjo transmitować bę 

dzie: „Falstaffa“ Verdi'ego, „Madam Buterfly", 

Puccini'ego, „Carmen“ Bizeta, „Fausta“ Gou- 

noda, „Luisę“ Crapentiė — „Otella“ Verdi'ego, 

„Weriera* Masseneta, ,„Pajace* Leoncavalło i 

  

„Aidę“ Verdi'ego. 

Równocześnie z transmisjami z La Scali Pol- 

skie Radjo kontynuować będzie transmisje z 

oper w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Do- 

tychczas (transmitowano uroczyste otwarcie O- 

pery Warszawskiej, nadając „Erosa i Psyche. 

Drugą skolei transmisją będzie w dniu 4 grudnia ' 

opera „Czart i Kasia* Dworzaka w wykonaniu 

zespołu Opery Poznańskiej. 

Dla uczczenia pamięci Puccini'ego Polskie 

Radjo nada ze studja jedną z jego oper, najpra- 

wdopodobniej miegrany w Polsce tryptyk, zło- 

żony z trzech jednoaktowych oper: „Siostra An- 

gelica“, „Plaszcz“, „Gianni Sehicchi“. 

W roku bieżącym przypada również stuletnia 

rocznica Śmierci Bellini'ego, którą najprawdo- 

podobniej uczczą Włochy wystawieniem jednej 

z jego oper. Audycję tę również transmitować 

będzie Polskie Radjo.



    

„Czasu było przecież dosyć. 

„KURJER* z dnia 4-go grudnia 1934 r. 

Wiadomości gospodarcze 
Uigowa taryfa przewo- 
zowa na drzewo prze- 
dłużona do 1936 r. 

Ministerstwo komunikacji przedłuży 
ło ulgowę taryfę aneksową na przewóz 
drzewa do 1-go stycznia 1936 r. Utrzy 

manie tej taryfy ma niezmierne znacze 
nie dla Wileńszczyzny. Dzięki taryfie a- 
neksowej drzewo z tut. terenu może być 
eksportowane na zamorskie rynki, mi- 
mo tak wielkiej odległości od portów 

morskich Gdyni i Gdańska. Wiadomość 
ta została przyjęta z wielkiem zadowo- 
leniem przez producentów i kupców W c 
drzewnych. B ) wartośc 

do Ang 

Odrębny skład w рг2ей- * : 
siebiorstwie III-eį kat. 
Jak wiadomo w myśl ustawy o podatku prz 

lazł w 

    

     
   

  

t 

    

   

  

mysłowym — Zakład handlowy III kat. może 

posiadać tylko dwa składy oddzielne, jako po- 

icze pieszczenie znajdujące w tej samej я mocnicze pomieszczenie znajdujące J i Anglji b 

rych wywie:    

   
miejscowości w której położony jest zakład. — 

Orzeczenie Sądu Najw go w tej sprawie 

aśniło, że skład taki może być położony na- 

   

  

wartości 10.9 

dowej stat wet i poza zakładu handlowego o ile 

tworzy z nim pewną całość gospodarczą. 

Sodowiarnie żądają 
prawa handlu w godz. 

wieczornych 
W centrali Związku Detalistów i Drobnych 

Kupców odbyło się zebranie przy *t 

stawicieli Zw. Drobnych Kupców Chr 
ua którem została omówiona sprawa 
sprzedaży „na wynos* po godz. 19. 

Wedle zarządzeń miejscowych władz admini 

stracyjnych sodowiarnie mają prawo sprzeda- 

wać swe artykuły — napoje chłodące, słodycze 
i owoce — w god inach wieczornych tylko dla 
konsumcji na miejscu. Zarządzenie to — jak 

stwierdziło zebranie utrudnia w dużym stopniu 
handel temi artykułami. Klijent robi bowiem 
większość zakupów owoców i słodyczy prze- 

ważnie w godzinach wieczornych 
są okresem największego largu d 
wary są nabywane nie dla konsumcji m 

wej lecz celem zabierania ich ze soką. Nikt bo- 

wiem nie spożywa w tych małych sodowi: 
niach owoców na miejscu. 

obrębem 

  

    
     

  

    

            

   

  

    

    
     

  

Obecni wskazywali na to, że traklowanie 

  

sedowiarni pod tym względem narówni z mle- 
czarniami nie jest uzasadnion gdyż cechą 

    

istotną mleczarni jest konsumcja artykułów spo- 

żywczych na miejscu, w sodowiarni natomiast 
nikt owoców ani słodyczy nie spożywa na miej 
seu. 

  

Zebrani uchwalili wyłonić del celem W Paryżu 
interewencji u odnośnych władz w sprawie znie 
sienia tego zakazu. 

WEREZETAWGCZSTU 

JERZY MARJUSZ TAYLOR ю 

a Czerwonej Przełęczy 
Teraz również ani powstało jej w myśli. by do 

  

tego młodzieńca, który przeprowadził ją przez ruchli- 

wą ulicę. wymijając umiejętnie krążące w tę i ową 

stronę samochody, można było żywić jakieś głębsze 

Zbyt zmienny miał charakter. Dowodził te- 

następujących po sobie kolejno 

uczucie. 

go wyraźnie szereg 

ż można było budować na tak nie- 

  

jego upodobań. Czy 

pewnym gruncie? 

A jednak towarzystwo to nie było jej niemiłe. 

Czuła, że niema nie przeciwko temu, aby przedłużyć 

nieoczekiwane spotkanie. i z łatwością zgodziła się. 

gdy zaproponował jej przechadzkę w Aleje Ujazdow- 

skie. W duszy zresztą usprawiedliwiła się całkowicie. 

Nikt nie czekał z obiadem, 

a obecność samochodu. który jechał wolno za nimi. 

  

była zabezpieczeniem wygodnej podróży na Czernia- 

ków w razie, gdyby dłuższy spacer znużył ją nadmier- 

nie. 

Zagadka tego samochodu intrygowała nieco Ire- 

nę, lecz Brachwicz wyjaśnił ją w krótkich słowach 

i wszystko stało się zrozumiałe. 

  

Już po opuszczeniu 

uniwersytetu, którego nie skończył, oczywicie, wpa- 

dło mu do ręki trochę większej gotówki. Zupełnie 

niespodziewanie. Jakaś zręczna, niewymagająca żad- 

nego niemal wkładu spekulacja giełdowa, do której 

namówił go zamożniejszy przyjaciel — urzędnik ban- 

kowy. Poczuwszy pierwsze w swem życiu. grub- 

dało się zauwa 

cie do Gdańska—dla dalszego eksportu. tys. tonn 

  

Cały szereg firm 

  

owies, tendencja jest jednak nadal spokojna, 

ny wykazują pewne nieznaczne wahanie w górę 

Nieznaczne ożywienie na rynku zbożowym 
W. ostatnich 

rynku pewne zainteresowanie owsem, który zna 

  

na cję zwyżkową spowodowaną wiadomością, jaka 

się ukazała w pr: „ P. Z. Sprzedał 180 

ta na eksport. Z chwilą, gdy ta tran 
    RZE 

  

lało ofert na  zakcja zostanie zrealizowana, ceny # 

  

pójdą   

  

ce- 

  

wdopodbnie w górę. 

  

Sama wiadomość już 

wywołała jednak pewne o 

  

ywienie rynku i spo 

Komisja rzeczoznawców 
w Sprawie paleniska 

elextrowni 
Komisja techniezna Magistratu wyło 

niła komisję rzeczoznawców dla zaopin 
jowania sprawy urządzenia gal ne 

go paleniska kotła elektrowni. W skład 
komisji wchodzą przedstawiciele pa P. 

  

wzmożonym popycie. 

następnie bekony 

    

ostatnio doszło do zabur 

Cena żyta też wykazała nieznaczną tenden- 

Wzrost obrotów handl. polsko-angielskich 
zu trzech kwartałów 

iśmy z Anglji towarów 

51.284 tys. zł., 

i 739.297 tonn, wartości 147.771 tys. zło 
»slawienia tego wynika, że nad 

wywozu z Polski do Ang. 
50.487 tys. zł. na korz 
niu do tegoż okresu roku ubiegłego, wywóz z 
Polski do Anglji w okres 

'ego wykazuje nadwyżkę nad przywozem 

AR Giełda warszawska 
WARSZAWA, (Pat). Dewizy. 

roku bieżącego 

127.123 tonny, oraz odzieży i konfe 

natomiast wyw ny w 
       cj 

     
  

  

z nich z kwotą 19.150 tys. 
rowe, futra, zwierzęta 

metale nie: 
dy elektrotechniczne ora 

  

lji wynosi w wartoś 
/ porówna- 

    

    

    

roku х —o(Jo— 

        

   
      

   

  
  

213.90 — 211490. Londyn 26.30 — 

pe Nowy Jork kabel 5. 29 i pół 
— za 35. : + Z Т: 

fs W "PorAAŁO: i pół. Paryż 34.92 i pół — 35.01 —   
  

angielskiej wywieźliśmy do An- carja 172.20 — 172.63 — 

  

Demonstrancja 10.000 włościan w Paryżu 

  

   

  

skiej. Na iłustracji policja francuska rozpędza demonstrantów. 

  

sze pieniądze Brochwicz postanowił zrealizować daw- 

ne swe marzenia nakręcić film dźwiękowy według 

własnego scenarjusza. Poszło na to wszystko. co zaro- 

Lił, i trzeba było dopożyczyć jeszcze. ale film miał 

ki. Po tym pierwszym 

niemniej pomyślny i 

  powodzenie i dał znaczne z)     

eksperymencie nastąpił drugi, 

dziś Brachwicz by. już znanym na gruncie stołecz- 

nym reżyserem filmowym, właścicielem pięknego stu 

dja pod Warszawą. no i samochodu. 

— Oto cała historja ostatniego 

wota — mówił ze śmiechem. 

  

roku mego ży- 

— ((óż mam powiedzieć 

jeszcze” Czy odczuwam zadowolenie wewnętrzne? 

Chyba tak. Zdradziłem yrodę, nie 

mam dyplomu, ale zato jestem niezależny. 

    
  

  

wprawdzie pr: 

Zezasem 

  

ież wcielę w życie zapewne inny przedmiot mych ma- 

rzeń, zotganizuję polską wyprawę filmową na Bor- 

neo. Co za możliwości! Proszę pomyśleć tylko. Mowa 

polska na tle tej przyrody egzotycznej. zamiast nie- 
  zrozumiałej, chrypliwej angielszczyzny.     

Mówił to wszystko żartobliwie, Irena jednak czu- 

la. że bierze rzecz poważnie. 

— No tak — rzekła powoli. — Życie panu ukła- 

da się istotnie barwnie i zajmująco. Cieszę się bardzo, 

  

że zyskał pan możność realizowania swych pragnień. 

Spojrzał na nią przelotnie, tylko co odpowiedzia- 

wszy na ukłon znajomego. który mir 

chwili. 

— A pani? — zaczął. 

— Ja? No cóż Pracuję ciężko na utrzymanie 

rodziny i nie zarabiam tyle. ile mi na lo potrzeba. 

  

ął ich w tej 

— Rozumiem. Stąd więc powstał projekt obję- 

cia posady w Beskidach. 

Irena zdumiała się tak. że przystanęła na chwilę. 

wodowała ożywienie tranzakcyj. 

i szynek peklowanych, wartości 2.950 tys. zł., 
a 1.431 

wozie z Anglji do Po 
zycję zajmują surowce włókiennicze i wyroby 

następnie skóry su 
trzoda 

metalowe, p 
z przetwory chemiczne. 

  

     

  

Berlin 212.90, — 

26.43 — 26.17. 

  

„3211 pół — £ 

BART: 

wołanych na zebraniu partji rolniczej i włościań- 

H. reprezentującej zainteresowane sfery 
miejscowego opału. z przedstawicieli per 
sonelu technicznego elektrowni i z przed 
stawicieli komisji technicznej Magistra 
tu. 

Krytyczna ocena dzia- 
łalności instytucyj 
ubezp. społecznych 
Prezes dr. Henryk: Gruber złożył p. 

ministrowi opieki społecznej Paciorkow 
skiemu sprawozdanie z  dotychczaso- 
wych prac specjalnej komisji dla zbada 
nia spraw finansowych instytucyj ubez 
piecz * społecznych. W  konfe rencji 

wziął udział również p. wieeminister Ja 
6  strzębski. 

34.84. Szwaj- Przedłożone przez prezesa  Grubera 

iiki badań stawiają w krytycznem 
świetle cały szereg dziedzin gospodarki 

tych zakładów. 

Giełda zbożowo - towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

Ceny za towar średniej handlowej jakości, 
parytet Wilno. Ziemiopłody w ładunkach wa- 

gonowych, mąka i otręby mniejszych iloś- 
ciach. W! złotych za q (100 kg). Kursy ustalone 
na podstawie cen tranzakcyjnych i orjentacyj- 
nych: 

  

tys. zł. 
i ważną po- 

chlewna. 

    

    

        

    yto I standart 700 g/1 13—14 50; Pszenica E 

standart 745/1 17.50 18. Pszenica II standz 
—17. Owies I standart 490 @71 

. Owies IL standart 470 g/l 12.25. 
mień T standart 635 g/1 (kaszany) 14.7 
Jęczmień II standart #/1 ty) 

K 5 proc. 50. Mz 
Mąka żytnia r 

  

   

  

     
         

        

    

  

   

    

15.50.     

Siano 8,607... 
90 proc. loco wag: sf 5 

irzepany Wołożyn I 280. Len tr 
pany Miory sk. 216.50 1130—1170. Len trzepany 
Traby za 1000 kg. 1280— 1320. Len trzepany Ho- 

rodziej f-co stac. 1430—1470. Len czesany Ho- 
rodziej b. I sk. 303.10 2120—2160. 

Sprostowanie 
z dnia 3-go grudnia w arty- 

kutė p. t. „Ruch budowlany* wkradł się błąd. 
W pierwszem zdaniu zamiast „kompresja w 
kierunku popierania drobnego budownictwa 
ma być „akeja w kierunku popiera ania drobnego 

budownictwa”. 

     

  

   

W „Kurjerze“ 

    

— Skąd pan o tem wie, panie Tadeuszu? 

Zamiast odpowiedzi pociągnął ją delikatnie na- 

  przód. % 
— Chodźmy. chodźmy! Będzie jeszeze došė cza- 

  

su na pomówienie o tem. Nie wyjedzie pani przecież 

  

lak odrazu. Ale co się tu dzieje wła 

Trójkąt rozpościer: 

się tuż obok masywu kościołka św. Aleksandra, przy 

którym znajdowali się w tej chwili, był dosłownie ob- 

lepiony ludźmi. Przeważała oczywiście gawiedź — 

wyrostki spod ciemnej gwiazdy, obszarpańcy, tu wła- 

  

obszernego skweru. icego 

śnie, wpobliżu bram, gdzie łatwo było skryć się przed 

okiem czujnej policji, trudniący się drobnym hand- 

lem ulicznym. Trafiali się jednak i ludzie stateczni, 

których uwagę przykuło jakieś niezwykłe zjawisko. 

sz zatrzymali się również, za- 

Zachowanie się 

    

Irena i jej towarzy 

pominając o przedmiocie rozmowy. 

tej ciżby ludzkiej, co zapełniła doszczętnie wąskie pa- 

smo okrążającego cały skwer kamiennego chodnika, 

obudziło w ich pamięci żywo owe chwile pełne dresz- 

czu i grozy, które jako dzieci jeszcze, każde gdziein- 

dziej zresztą, przeżywali podczas wielkiej wojny i 
częstych wtedy napadów na bezbronne miasta pols- 

ch samolotów niemieckich. Wówczas tak- 

że po placach i ulicach gromadziły się tłumy ludzi z 

  

kie wrażj 

laką samą nienawiścią wlepiając oczy w niebo. I tak 

samo, chłopcy-gazeciarze przeraźliwym Świstem wi- 

nad miastem napastników powie- 

donośne 

tali pojawienie się n 

trznych. Teraz również rozlegały się ostre, 

gwizdy, a od czasu do czasu któryś z chłopaków pad- 

   jąwszy z ziemi kamyk. śmigał nim wgórę. zachęcany 

głośnemi okrzykami zadowolenia towarzyszy. 

(De en.)



  

Frycowe 
— Ostatnie słowo — dziesięć złotych! 
Nabywca rozwiesił na rozczapierzonych pal- 

«ach kortowe portasy i kalkułował własną c 
— Trzy złote! — zd ydował się wre 

Kupiec nie nie odpowiedział. Mile 
spodnie, powiesił na kołku, mile 
się tyłem, dając do zrozumienia, tak bez- 

nadziejnie głupim kundmanem nie warto 5- 
dzić gęby — ani prowadzić uczciwego haudłu. 

Od tego ma podręcznych, którzy w liczbie dwóch 
natarii z obu stron na nieokrzesanego 'klij 
co na słowo nie chce wie doświadczenemu 
kupcowi i stroi z niego żarty. 

Niech się pan nie 

jeden przez drugiego. — 
pan daje trzy złote! Piętna 

      

   
    

    

    

    

     

    

    
    

ytowe spodnie 
szanowny pa:   

   
     
    

       
     

dzie pan п prima spodnie, na oawę. na 
1ealr. na majówki! No, d pan dziesięć? 

Ani pięć nie n. y złote. 
A dziew też nie 3 końcu 

językiem kupiec, widząc, że klijent zmierza do 

progu 
    doleciało już z ulicy. 

chwilę obaj naganiacze lotem strzały do- 

    

„ed 
li go 7 powrolem do sklepu. 

Kupiec gadał i gestykutował, naganiacze ma 
<hali na wszyslkie strony portkami, klijent nie- 

znacznie miękł spadła do ośmiu złotych 
j dzania pod ręce do skle- 

Spodnie 
> ubito 

    

    

  

   
  

      

sklepu gotowych ubrań, zakończona, copr 

dość pomyślnie. Często zdarza się gorzej. Za 
np. 4 zł. płaci się 12 albo podob- 

nie. Głupi daje, mądry bierze, choćby to branie 
o z zasadami etyki, 

      

    

W rzemiośle od wieków nowicjusze płacą 
y e mającym pojęcia o fachu, uczniom 

każe się robić rzeczy śmie ! /o przy 
krych ne . Cukiernik koi 
worek skorupek od jaj i każe to sprzedać w ap- 

tece. Kierowca posyła swego ucznia po dwa ki: 
16 kompresji i t. p. Kupcy gotowych ubrań ро: 

bierają od wilnian frycowe, każąc im płacić po 
czwórne ceny. 

Jeżeli w skdepie spożywczym chleb kosztuje 
30 gr. za kilogram, a powinien kosztować 

rotokół i kara pieniężna murowana, 

tylko naprowadzić starostwo grodzkie 

y takiego sklepu. 

lepy gotowych ubrań? Gd 

bować poruszyć bodaj raz w sądzie 

rnej ceny od nabywcy, 

  

          

    

  

  
     

    

   

    

    

  

   

      

„Wiez. zapłaciło. 

Kina i Filmy 
„KLEOPATRA“ (Kino „Roxy“). 

arożytnej 
drukowa 

tknicciem różdżki czaro: 

ę ciałem. Wiclki 
ille wziął nas za 

m uśmiechem, „hu 
aliśmy przeniesiceu! 
Zupełnie tak, jeb 

   

  

    

  

    jawa jakby pod do 
iej ożywiły się, stały 

kranu — Cecil de 
    

  

   nagle kus-pokus“ — i 
hen, daleko, setki lat wstec 

gdybyśmy usiedli w Wellsowski wehikuł czasu 

To, co nam pokazał de Mille, jest cudowne 

   

     

  Zręczny scenat jusz stanowi dosko: kanwę. 

na której genjusz wysnuł piękną historję o fa: 

scynującej królowej Eyipiu I tym razem Holly: 

wood nie szczędziło kosztó zepych, który 

du widzimy, jest rzeczy owy. Przy 

tem ani jednego metra zbyłecznej taśmy, un 

jednej niepotrzebnej lub nieprz anej sceny! 

l jaki zgoła nie amery umiar artysty- 

mak i piękno malarskie obrazów! Wjazd 

  

  
  

  

    

     

      

  

czny, 
Juljusza Cezara i Kleopatry do Rzymu, sceny 

kuszenia Antonjusza prz iplu, sce- 
ny w s ich legjo 
nów z Egipcjanami, wre Kleopa 

  

     jąlkowo — udane zakończenie filiuu, w 
siko to ji prawdziwie piękne, 

tkowo udana jest również i strona аК: 

lorska filmu Claudette Golbert w roli Kleopatry 

— jest doskonała i bardzo, bardzo kobieca. Mo- 

na jej zarzucić tylko, że jest miejscami zbył 

mało królewska. Dobry również i szlachetnie 

powściągliwy w grze jest Wiliam Warren w roli 

(eza Młodzieńczo piękny i porywczy Marek 

Antonjusz — Henry Vilcoxone jest bez zarzutu. 

Bardzo wysoką klasę gry poke Józef Schild- 

kraut jako król Judei — Herod. Podziwiać rów- 

należy wyjątkowo. umiejętne kierowanie 

  

  
  

  

    

    

    

  

    

  

nież 
przez de Mille'a iłumami staty 

Wymarzona poprostu ilustracja muzyczna 0 

tulając. monotonną, zm, łową muzyką wschod- 

    

  

nią cały obraz — podkreś egolnas 6РО 
tyczną atmosferę, którą TO ała dokoła wiel- 
ka mistrzyni miłości — Kleopatra. Film ten jest 
niewatpliwie nowym wielkim tryumfem „króla 
reżyserów amerykańskich". Wielkie walory ar“ 
tystyczne kwalifikują go do tych nielicznych fil 
mów, które recenzent może śmiało pol 
stkim. r 

Jako nadprogram wy: 

tym razem „PAT“, nieciekawy tygodnik Par: 
mountu, oraz niezbyt fortunna groteska Fleis- 
chera z rozkoszną jak zawsze „wielką gwiazdą” 

— Retty Boop. A. Sid. 

    

    

      
     

  

vietlany jest możliwy 

     

Teatr muzyczny „LUTNIA“ 

Występy Z. Lubiczówny 

* GRI-GRI : 

o
 

opornego klijenta i pod ręce wprowadzi: | 

„KURJER“ z dnia 4-go grudnia 1934 r. 9 
  

Za machinacje w Izbie Skarbowej 
Swego czasu do prezesa Izby Skarbowej 

wpłynął anonim donoszący, że nieznany bliżej 

jegomość wpływa na działalność biura informa 
cyjnego Urzędu Skarbowego. Wkrótee wiado- 
mość się potwierdziła. Wpłynął mianowicie ra 
port ed jednego z urzędników, p. Iżyckiego pot 

wierdzający tę wiadomość. Do rapertu dołączo 
na była w gotówce łapówka, otrzymana przez 
p. Iżyckiego od niejakiego Podwalnego. Na za 
sadzie tego raportu wszczęte zostało dochodze 

nie. 

Stwierdzone, że wybitną rolę odegrywa tu 

niejaki Leon Podwalny, zam. przy ul. Miekie 

wieza. Podwalny, pomimo to, że prowadził sze 

   

  

roki tryb życia, żadnym zawodem wyłlegitymo- 
wać się nie mógł. Ustalonc, że był on ciagle w 
poszukiwaniu bl ch znajomości z urzędnika 
mi Izby Skarbowej z Biura Informacji. Był w 

stałych stosunkach z jednym z nich Behdanem 
Bcbrowskim. Podwalny za pośrednictwem Boh 

rowskiego poznał urzędnika Iżyckiego. Lecz ten 
ostatni utrzymywał stosunki z Pedwałnym iuż 

za zgodą władz wyłacznie dla celów zdemasko 

wania manipulacyj. 
Okazało się, że działalność Podwalnego spro 

wadzała się do wycctywania informacyj w spra 
wie obrotów różnych firm na terenie Wil. izby 
Skarbcwej. Faktycznie, rewizja ustaliła zaginię 
cie kilkunastu informacyj, dzięki czemu skarb 
noniósł większe straty. 

  

Za peśredniectwem Podwalnego w jednej z 
firm wileńskich podczas odwiedzin urzędowych 
włożone de palta p. Iżyckiego 50 złotych, w 
innych wypadkach Podwalny doręczał po 290 zł. 
ckreślając cel łapówki zdaniem: „a conto spra 
wy cofnięcia". 

  

Podwalnego aresztowane podczas „urzędowa 

nia* w garbarni Salmana. Ale po jego areszto 
waniu wierny jego spólnik Bohdan Bobrowski 

działał w dalszym ciągu. By ukryć ślady „robo 
ty”, za jego poradą zostały spalene książki han 
*lowe tej firmy. 

Sprawa Pedwalnego miała nieoczekiwane. 

tragiezne S i. Przypominamy wypadek przy 
urzędnika Izby 

ec zastrzelił żonę 

i kilkunastoletnią córkę, a następnie sam popeł 

ni. samobójstwo. Szabliński nie mógł znieść posz 
lak e udział w aferze Podwalnego. Podejrzenie 

powstało na tej zasadzie, że córka Szablińskie 
go uczyła muzyki u żony Podwalnego. — 

Wkrótee nieporozumienie wyjaśniło się, ale Sza 
bliński już nie żył. 

Sprawa Podwalnego pociągnęła za soba sze 
reg większych i zych spraw handlowo — 
karnych wszczętych przeciwke «sobom i fir- 
mom, które zetknęły się z tym niebieskim pla- 
kiem. — Znajdzie się ona niebawem na wokan 

   

    

   

  

   
   

TYPEK 
W tych dniach de jednego z komisarjatów 

P. P. wpłynął alarmujący mełdunek następuja- 
cej treś 

Osiemnastoletnia córka meldującej była od 
dłuższego czasu narzeczoną młodego, dobrze sy 

tuowanege urzędnika. Przed kiku dniami mat 
ka zauważyła, że narzeczony przestał odwie- 
dzać córkę. Zaintrygowana tem matka zaczęła 
badać córkę, ale ta dawała wykrętne odpowie- 
dzi. Chcąc sprawę wyjaśnić, meldująca udała 
do swego niedoszłego zięcia. Narzeczeny przy 
ją bardzo uprzejmie i opowiedział eo Agstepuje: 

— Jak pani wiadome, córkę jej kochałem 
nad życie, ale jak każdy zakochany byłem zaz 
drosny. Pewnego dnia, kiedy już po raz któryś 
"trzymałem na moje pytanie, gdzie spędziła kil 
ka popełudniowych godzin, niejasną odpowiedź, 
postanowiłem ją śledzić. 

Jak wynikałe z dalszej relacji, nieszczęśliwy 
narzeczony przylapał ukochaną, gdy wchodziła 

    

   

    

    

   

  

dzie Sądu Okręgowego. (e). 

do garsonjery jakiegoś i jera. Niewielka 

moneta doręcz5na dozerczyni domu  ułatwiła 
ienie całej zagadki. Dozorczy 

uda 
śledzącemu wyj: 
ni cbjašnila, že mieszkanie, do którego s 
ła panienka, wynajmuje przyjezdny „inż, 

który odwiedza ten lokal, co kilka dni i wtedy 
bywają tu dziewczęta w wieku od lat 16 do 18 

w zupełnie niedwuznacznych celach. 

Zmaltretowany termalnie otrzymanemi intor 

macjami — młodzieniec zgłosił się następnego 

dnia do narzeczonej i zakomunikowawszy jej 
© tem, że wie, z kim go zdradza, zerwał. 

  

    

  

   

    

Zebrane następnie bliższe intormaeje co do 
eby inżyniera były rewelacyjne. Okazało się 

iż domniemany inżynier jest lekarzem w jednem 

z pobliskich miast craz ojcem kilkorga dzieci 
i że liczy 40 lat. 

Pedtatusiałym rezpustnikiem zajęły się wła 
dze kezpieczeństwa publicznego. (e). 

     
  

Przygody rybaków na jez. Narocz 
Szalejąca na jeziorze Narocz przed kilku 

dniami wichura wywróciła 4 łodzie rybackis, 
Rybacy, którzy są wytrawnymi „wiłkami mor- 

  

skimi* na Naroczy, nie peni większych 
szkód. Zatoneto jedynie kilka sieci oraz zgubio 
ne kilkanaście koszy ryb. 

WIZOWE UNO T T KO ITT VRE 
Płaszcze jesienne 

  

- Zuchwała kradzież 
na trakcie 

Wilno — Rzesza 
Piotr Biłkiewiez, zam. przy uł. Podgórnej 18 

jest robotnikiem. Pracuje w Rzeszy. Wczoraj 
rad ranem udał się więc szosą Kałwaryjską na 

jsee pracy. Na kiju, trzymanym na plecach 
miał zawieszony kosz, w którym znajdowało 
się 3 kilo mięsa i para starych bucików. 

W pewnej chwili, na szosie podbiegł do nie 
go jakiś osobnik, który zerwał z kija kosz i rzu 
cił się do ucieczki. Pościg nie dał wyniku. — 
„Zuchwały złodziej zbiegł w kierunku wsi Nowo 
'siełki. 

Pierwsza ofiara zimy 
Wskutek załamania się ledu wpadł do jezio 

ra w Brasławiu i utonął 10-letni Jerzy Chodziusz 
ze wsi Bohinka, gminy kohińskiej. 

Zwłoki chłopca wydobyte po upływie pół go 

dziny. р 

W trybach kieratu 
Wi czasie młócenia zboża w kol. Narucie, 

gminy ©peskiej Paszkiewiezówna Jadwiga zła 
mała sobie rękę wskutek własnej nieostrożnoś 
ci. Paszkiewiczównę dostarczono do szpitała w 
Brasławiu, gdzie dokonano jej amputacji złama 
nej ręki. Stan chorej budzi cbawy o życie. 

     

Fałszywy alarm 0 morder 
derstwie przy ul. Więzienue 
Wczoraj okcło godz. 10 wiecz. pogotowie ra 

tunkowe zaałarmowane zostało wiadomością © 

przy ulicy Więziennej popełnione zosta    
   Po przyby na miejsce okazało się, iż był 

'e fałszywy alarm. W rzeczywistości pomiędzy 
emerytewanym urzędnikiem miejskim Wineen- 
iym Rajszysem zam. przy ulicy Więziennej 2 
eraz jego synem Wacławem wynikła sprzeczka 
w czasie której syn zranił iekko ojca siekierą 
w giewę, przyczem odrazu wyraził żal za doko 

nany czyn, twierdząc, iż nie zdawał sobie spra 

  

  

    

wy z tego eo czyni, ponieważ był bardzo podnie 

(e). 
eony. 

Policja spisała © zajściu protokół. 

Walka z ogniem 
W ub. miesiącu w powiatach Wileń       

  

zanotowano nieznaczne zmnie 

pożarów. Przedews 
powiaty” dziśnieński    
mniej lego rodzaju wypadków o 15—20 proc., 
niż to było w poprzednich miesiącach, 

W ciągu listopada rb. zanotowano ogółem 
w Wileńszczyźnie 116 pożarów, skutkiem któ- 

rych pastwą płomieni padło 59 budynków mie- 

szkalnych, 98 budynków gospodarskich, około 
100 stodół, 80 chlewów, 40 zabudowań mniej- 

szych, 7 łaźni, kiłkanaście składów i t. p. 

   

  

  

Konkurs na przewodnik 
turystyczno-krajoznawczy 

po okolicach Mickiewiczowskich 
i Rejtanowskich — powiatu 

baranowickiego 
Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznaw; 

czego w Baranowiczach ogłasza Konkurs 
cę w formie Przewiodnika Tu 
znawczego po okolicach mickie s 
rejlanowskich powiatu Baranowickiego i cz 
powiatów przyległych. 

     

    

Praca powinna objąć miasto Baranowicze, 
jako węzeł kolejowy i komur 1 

krajoznawczych po  Nowogrodezyžaie, 

prowadzące stąd do Nowogródka, 

Stołpców, 1 ża, Klecka, Lachowicz, 
Snowia i jeziora Wyganowskiego, Kanału Ogiń- 
skiego przez Ostrów. szyn i Szczarę i do 
Słonima. Miejscowości le powinny być przedsta 

        

    
      

   

  

    

    

    

        

        

  

wione na tle voich okolie, zabytk kultury 

i sztuki i piękna krajobrazu. Nal żywo barw 
zem i 0! ywnie u- nie' i płastycznie, ale z 

g y martwej i żywej wy 
okolie Nowogródzkich 

anu Polesia 
j wymienionej częśc 

i urok zapoznanego pierwotnego & 

Przewodnik winien być napisany w sposób 
przejrzysty, jasny i treściowy i zaopatrzony w 

szkicowe mapki dróg, miejscowości i zabytków 
zasługujących na zwiedzenie. 

    

    

  Za najlepszą pracę, uznaną, pr Sąd Kon- 
kursowy, Oddziat P. T. K. wyznaczył nagrodę 

w wysoko 200 zł. 

Termin składania prac upływa z dniem 1-go 
kwietnia 19%: 

  

          

Prace należ do Oddziału P. T. K 
w Baranow. i i m. Barano 

wicz — na ręce p. wiceburmistrza inż. A. Wińni- 
kowa) zaadresowane w 2-ch kopertach, zaopał- 
rzonych godłem, na 1 kopercie napis: „Praca 
Konkursowa”, na 2 — nazwisko, imię i adres 

autora 

  

  

  

   

  

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 

Oddział w Baranowiczach. 

Ofiary na powodzian 
—— Personel Państw. Sem. Nauczycielskiego 

Żeńskiego im. Kr. Jadwigi w Wilnie złożył w 

redakcji na powodzian zł. 49.69 gr. 

— Na powodzian złożył w redakcji p. R. B. 

zł. 3: 

— Konto P. O. K. Nr. 15.555 Wileńskiego 

Wojewódzkiego Komitetu P. O. P. w Wilnie w 

dniu 3 b. m. wynosiło zł. 85.939 44. 
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RADJO 
W WILNIE 

WTOREK, dnia 4 grudnia 1934 r. 

  

5.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Dzi por. 

Chwiłka pań domu. 7.40: Progrąm dzienny. 7.50. 

Konc, 1.55: Giełda roln. 11.57: Czas. 12.00. 

Wiad. meteor. 12.05: Qodz. przegł. 
Flato. 12.45: 

. 18.00: Dzien. 
: Wiiad. eksport. * 

    

      

  

   
    
     

  

   

    

D. c. koncertu. 

  

odc. pow. Muzyka lekka. 

nka P. K. O. 17.00: Koncert kameral- 

W Baburzyne święto* — sluchowi- 

s 19 Skrzynka techniczna. 18.00: Pogad. 

LOPP. 18.05: 7е spraw litewskich. 18.15: Kon- 

cert zesp. Instrum. Dętych. 18.45: Poetka impro 

A. t dla młodzieży. 19.20: 

Pogadanka aktualna. 19.30: , nutę”. 

: Program na środę. 19.50: Wiad. sport. 

il. wiad. sport. 20.00. Prelekcja o ope- 

zart i Kasia" — opera komiczna 

w Polsce. „Muzy 
rekl. 23.10: Wiad 

a. 

  

           

   

        

   & 

k pracujemy 
5: Kone. 

  

ŚRODA, dnia 5 grudnia 1934 r. 

Gimnastyka. Dziennik 
dzienny. 

6.45: Pieśń. Muzyka 

por. Chwilka pań domu. 7.40: Program 
  

  

         

    

  

     

    

     
     

  

  

7.50. Aud. Iniarska. 7 Giełda roln. 11.57: Czas. 

12.00: Hejnał. 12.0. meteor. 12.05: Prze 

gląd prasy. 12.1 a taneczna. 13.00* 

Dziennik poł. enne nastroje” (płyty). 

15.30: Wiad. 5: (Codz. ode. pow. 

1 Mała dzieci omó- 

    

    
16.45: Chwilka pytan. 17 

      

  

jaciółki* — odczyt. 17. Orkiestra cyga 

175 18.00: Kone. rekl. 

18.05: Przegląd litew 18,15: Re al skrzyp- 

      

   

   
   

     

  

cowy. 18.45. „Własn. 3 ko funkcja 

społeczna. 19.00: Koncert chóru Orawskiego. 

19.20: „Światło i ciepło” — pogadanka. 19.30: 

Koncert chóru Orawskiego. Program na 

czwartek. 19.50: Wiad. sport. 

sport. 20.00 

Tr. z Celi Konrada. „Teatr Mickiewicz lek- 

ja prof. M. Limanowskiego, ilustr. recyt. przy 

l Studjum Teatralnego. 

20.45: Dziennik wiecz. 20.55: Jak pracujemy w 

Polsce. 21.00: Koncert chopinowski. 21.30: М 

objektywie swoich i obcych” „— felj. 21.40: Kon 

cert kameralny. 22.00: „Tabakiera dla nos 

pog. J. Zapaśnika, korespondenta Biura Studj 

P. R. 22.15: Powtórzenie konkursu Tubilenszo- 

'wego Rozgłośni Wileńskiej 23.00: Wiad. meteor. 

23.05: ID. c. konkursu. 23.20: Muzyka taneczna. 

  

     

   

     

  

   

  

| TEATR NA POHULANCE 
Dziś i Jutro o godz. B-ej 

HAMLET z 
  

   



10 

28 
Dziś: Barbary, Piotra Chtyz. 

Jako:/SiGB ORCDNIGG(a 
dzie się w sali II Uniwersytetu (ul. $-to Jaiska) 
odczyt p. doc. A. My lskiego p. t. „Problem    

     

        

   

    

| 
|| międzynarodowej współpracy gospodarczej” z 

4 | OPO cykln , As zesna 3 nizacja stosunków mię 
|| Wschód słońca — godz. 7 m. 25 у o godz. 18. Wstep 

Grudzień zatnia nie A -| Zachód słońca — godz. 2 m. 53 

Środa Literacka należy do cy =" Prze е re p. I M-a' SZEŃ A. rzepowiednia pogody według P. I. M-a rów Mickiewiczowskich“. Program W całym kraju pogoda pochmurna i mglista z 

  

    

      

     

z PA r 2 : jej wypełni prelek prof. M i ieg opadami. Cieplej. Umiarkowane i porywiste i gf: dB at : Н ih t Н a fr asmo 80 + + 2 . 1. „Lea A a ag 
wiatry "hodnie. I ы 8 и islrowana Iragmen 

® tami z „Dziadów*, 
Studjum Dramat 
Wstęp dla ws 

- Akademiekie Koło Prawników Żydów U. 
S$. B. zaprasza na referal prof. dr. S. Sehilling- 
Siengalew Dz eciobójstwo i spędzai 
płodu”, któ ędzie się dnia 5 grudnia 1934 

o godz. 20 w sali Śr h. 
Wistęp dla młodzi »lnej wzbroniony. 

OSOBISTA 
— Bawi w Wilnie gen. dywizji Daniel Kona 

rzewski. 

     MIEJSKA 
— Bezrobocie. W ciągu ub. tygodni 

bocie na terenie Wilna uległo da 
   

  

   

    

   

  

bezro "- 

  

  

szeniu. Obecnie Wilno i powiat li Wstęp 25 gr., dla akademików 20 gr. 
robotnych, w tem najwięcej nie kwalifikowa 
nych robotników fizycznych i pracowników u- ROŻNE. 

  

mysłowych. 
— Akademja w gimn. A. Czartoryskiego. — 

   
       

  

— Grypa us puje. Miniony tydzień przyniósł Z okazji rocznicy powstania listopadowego, kl. 
znaczne zmnie, czby zachorowań na yq.ą gimn. Czartoryskiego w Wilnie: zorganizo grypę. Fakt ten tłumaczy się mniejszą zmienno wała w ub. niedzielę skromny obchód — aka- ścią aury. demję. 4 

— Drzewem czy węglem? Jak donosiliśmy. Przyjemnie jest pisać pannach“ w związku z zamier: przebudową kotła W  ktgre . 8 mej pomo    

  

    

  

/ przemysłowe 
ne zwróciły się do prezydjum miasta 

zięcie pod uwagę możliw 
trowni torfem i drzewem. W 
zasięgnięcia opinji P- Pr 
rza, jak się dowi 
misję w skład, la przeds 
gistratu, Izby Przem.- -Handlowej i 
Kiomisji Technicznej. 

drzew cy star 

sto w podobnych uroczyściach spot 
blonu, przesuwając przed o na licznie zgro 
madzonych gi ów z minionej 

SE ści zo efektownie wypadł fragment 
p. t. na Woli Rewja duchów 

dek „Grochów* i „Posterunek na strace 
nie“ 

Młodym orga 
cznie słowa szczerego uznania, 

skromny swój dochód z ak 

  

     

   

   ieg0 Sza          

  

     

   

    

   
     

  

PRE ać spe:    

    

   

     
  

radzieckiej 

  

tem bard: 

demji przeznaczyły 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Polskie Towarzystwo Krajo 

  

Dnia 

    

    
nawcze. na „Gwiazdkę* dla najbiedniejszych dzieci. 

5 grudnia o godz. 18 w lokalu Zv u literatów — Wialka z brudem w szkołach powszech- 
Ostrobramska 9. Prof. Jagiellor go Uniwer- nyeh. Przeprowadzone na terenie woj. wiłeń- 

  

sytetu W; Orwicki wygłosi qdczyt: .„Struk- 
tura geograficzno-gospodarcza Polski". 

Wstęp: dla: dorosłych 20 gr.. młodzież 10 gr. 
Członkowie T-wa bezpłatnie. 

Powszechne Wykłady Uniwersyteckie. 
Dziś we wtorek dnia 4 grudnia 1934 roku odbę- 

  

skiego lustracje szkół powszechnych pozwoliły 
stwierdzić, że stan higjeniczny w szkołach pow 

szechnych naogół wyraźnie podniósł się, aczkol 
jeszcze dużo do życzenia w tej dzie 

  

      

        est 
dzinie. 

W okresie chłodnej | 

  

sieni i zimy dużo dzie 

  

dwa pokoje S as 

MW |gody — "o wynajęcia 
(ORRSE ul. Przejazd 8 

| POKÓJ 
| do wynajęcia—słonecz- . г 

no Г B en ny na lm piętrze z te- 
lefonem. Oglądać od g. 

Dziś w dwóch kinach: ROXY iż 
Namy wielki o niwaf. reżyecni CECII B.ide Milie 

KLEOPATRA 
gównsh CLAUDETTĘ COLBERT|; 

ieje, które zi i JÓŻEF SCHILDKRAUT. Pikų 
światem! Rzym i Egipt wskrzeszone w całej wspaniałości. | 
Monumentalny film z dziejów upadku starożytności. 
Nad progriam: Ostatnie wydarzenie świata — tygodnie Para- 
mountu,, Betty Boop w grotesce rysunkowej oraz PAT. 
Uprasza się o przybycie na początkł seansów: 4, 6, Bi 10.15 

  

  

  

    

  

  

  

LIOS | DZIŚ! według nieśmiertelnej po- 
HE wieści EMILA ZOLI. 

AE NAS Dzieje kurtyzany, która 
żyła 

SV žali tetałowej! genialna Rosiszka| JtonGd акЗа Hanów Goi Lekiek AMNASTEN) 
Nad program: Atrakcje w kolorach. Początpk seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Toatr-Kino REWJA | szy teżyret, najweselszyj Cztowieł JEHARLIE.CHAPLINGW uadlebizci 

somedi ŚWIATŁO WIELKIEGO MIASTA wszystkich czasów p. t. 

Królowa niewolników „vls Maria Corda 2) Po raz pierwszy w Wilnie wersja 
Dla młodzieży dozwolone dźwiękowa, epokowy monumentalny film 

P_A W | wc zu PETERSBURSKIE NOCE Jeszcze dziś E E 

Korzystajcie z kazji. Dla młodzieży dozwolone. 

Już w następ- najnowszym, 
Już w zac. JÓZEF SCHMIDT yz „Pieśń zdobywa świat” 

Schmidta doprawdy posłuchać można na naszej aparaturze dźwiękowej. 

dramat miłości i Legji Cudzo OGNISKO | iz": | egjon Śmierci |: 
W rolach głównych: Victor Jory, Loretta Yong, Dawid Maners i Vivienne Osborne 

AD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. 

sze arcydzieło filmowe 1934-35 r. 

  

Balkon 25 gr. Wielki podwójny program. Największy aktor, najlep- 

  

Dziś nieodwołatnie ostatni dzień! Powodzenie niebywałe! Dziesiątki 

  

  

DZIŚ fascynujący Film z życia 

    

Pocz. sesnsów codziennie o godz. 4 p. p 

i zmarła dla miłości | 

  

„KURJER“ z dnia 4-go grudnia 1934 r. 

rzeważnie na wsi, rzadko się myje, 
l należy do wyjątkowo rzadkich wyd 
Władze lekarsno higjeniczne 

rzymusowo zawszone i brudne dzieci do ką- 

  

a ką- 

      

Na wileńskim bruku 
PORZUCONE DZIECKO. 

W bramie domu Nr. 8 przy ul. Ostrobram 
skiej znaleziono podrzutka płci ej w wie 
ku około 6 tygodni i umieszczono go w przytuł 
ku Dz. Jezus. 

W przytułku żydowskim umieszezono pod- 
rzutka w wieku ekeło 6 tygodni, znalezionego 
w bramie domu Nr. 4 przy ulicy Kwiatowej. 

ZACZADZENIE KOBIETY W PRZYCHODNI 

IECZALNI SPOŁECZNEJ. 

leczorem, w przychodni Uhezpie 
Społecznej przy ulicy Antokolskiej uleg 

1a L nas Jad ga Jaglińska za- 

  

     
  

    

     

    

   

1 
1wezwanė poRdłó WIE ratunkowe przewioz 
do szpitala Św. Jakóba (e). 

ZACZADZONE. 

W mieszkaniu przy ul. Nowogródzkiej 127-6 

wskutek nadmiernego napalenia w piecu uległy 

zaczadzeniu Helena Kondracka i przychodząca 
do niej rabotnica imi m Ewa (nazwiska na 
razie nie ustalono). Pogotowie udzieliło zacza 
izenym kobietom pomocy, poczem odwiozło re 
betnieę w stanie ciężkim de szpitala św. Jakó- 
ba, Kondracka zaś pozostawiło na miejscu. 

7-LETNIE DZIECKO ZATRUŁO SIĘ SPIRYTU- 
SEM. 

Do szpitała Św. Jakóba dostarczone zostało 
wczoraj 7-letnie dziecko, które zatruło się spisy 

tusem na korzeniach. Dziecko cierpiałe na silny 
ból zębów i w sie nieobecności rodziców, 

  

   

        

  

    

   

  

chcąc sobie ulżyć napiło się spirytusu. (e). 

KOŃ WPADŁ DO ROWU KANALIZACY. EGO. 

    

Przy zbiegu ul. Benekty iej i Wileńskiej 
wpadł do :zabezpieezonego rowu kanalizacyj 
nego koń dorożkarski należący do Antoniego 
Iwanewiceza zam. przy ulicy Wawozj Konia 

wydobyto przy pomocy straży ogniowej. (e). 

MIŁA WIZYTA. 

Wczoraj wieczorem do mie 
Klukowskiego przy ul. Popławski 
wraz z jeszcze jednym nieznanym osobnikiem 

niejaki Jan Lachowicz zam. przy ul. Potok 29, 
którzy zdemolowali mieszkanie oraz dotkliwie 
vobili właściciela. (e). 

  

      

    

  

    

    

nia Józefa 

20 wtargnał   

     

  

  

E") V A J UA UA i E 

KALENDARZE na ROK 1935 
OZDOBY CHOINKOWE, POCZTÓWKI ŚWIĄTECZNE 

poleca w dużym wyborze 

  

ORYGINALNE PROSZKI 
„MIGREKO- NERYOSIK 

R.m.5/w.N* 1599 

Boz UL 
ŚRODKIEM_— 4 SĄ 

KOJACTA B0LE 
ZASTOSOWANIE 

BÓLE GŁOWY. 
MIGREWA NEWRALGJA ‘ 

BÓLE ZĘBÓW. 
GRYPA, PRZEZIĘBIEWIA 

BÓLE:ARTRETYCZNE; 

STAWOWE KOSTNE; T.P. 

ŁĄDAJCIE W APTEKACH PROSZKÓW, 
zuza mm. KOGUTKIEM 
w ORYGINALNEM OPAKOWAMIU- NALWEM OPAKOWA: 
PO 5 PROSZKÓW W PUDEŁKU. 

   
Km. 1304/82. 

Obwieszczenie 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie III rew 

Wacław 

w Wilnie przy ulicy Mała Pohulanka 132 na 
podstawie art. art. 602, 602 i 604 K. P. ©. ob- 
wieszcza, w dniu 7 grudnia 1934 roku o godz. 
10 no (nie później niż w dwie god: hy, w 
Wilnie przy ul. Zawalnej 9, odbędzie 

daż z przetł o, ruchomość: 
tych do Wileńskiego Spółdzielczego Syndy 

zego, a! składa jących się z młocarni kom- 

-9B. 22 oszacowane 
na sumę spokojenie pretensji Ban- 
ku Gospodarstwa Krajowego w Wz 
sumie zł. 1000, z %ot/o i kosztami. 

Ruchomości powyższe oglądać można w dniu 

  

     

    

    

    

       

   
   

    

   

   

Hurtowy Skład Papieru i Materjałów Kapų 

| półka htjjna 
Wilno, ui. Zawalna nr. 13 

is | a 

Leśniewski, mający kancelarję swcją | 

Teatr i muzyka 
— TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA*. „Gri-Gri“ 

    
      

z udziałem Z. Lubiezów Dziś po ra 
barwna, egzotyczna or Lincke „G    

  

z udziałem Z. 

  

Lubiczówny w roli k 
zy jsze przedstawienie przezna- 

czone zostało dla Garnizonu wileńskiego. Przed 
m widowiska odegrany z 1ie przez 

marsz wojskowy, skomponewany przez 

    

   

      

     Mieczysława Kochanowski 
nowi wileńskiemu. Marsz ten dedykowany 

został p. majorowi , Adamowi Kozłowskiemu 

  

       
  
   

niestrudzonemu działaczowi na niwie 
no-oświatowej Gz 

Jutro w dalszym ciągu $ 

— Widowisko propagandowe „Ptasznik z 
Tyrolu* w „Lutni*. W piątek najbliższy na przed 
stawieniu propagandowem uk. wartościo- 
wa operetka Zellera „Ptasznik z Tyrolu" 

— TEATR M SKI NA POHULANCE. 

ostatnie przedstawienia „Hamleta*. D 
wtorek dnia 4 grudnia o godz. 8- ej wie 

dno z ostatnich prz „Ham: 
` > liten say, 

kultural 
   

  

„Gri 

  

   

    

się 

    

3 

  

    

  

   

  

muzyczna 
dyr. 

De koracje 

  

           
W. Makojnika. palewskiego. 

  

Jutro, w środę dnia 5 grudnia o godz. S-ej 
wiecz. „Hamlet“. 

— МЫ a premjera. Najbliższą premjerą 

Teatru Miejskiego na Pohulance ie dosko- 

nała komedja w 4-ch aktach W. 

„Kwie: a Droga". z udziałem Sta 
zarekówny. 

— Teatr Objazdewy gra dziś 4 
w Słonimie doskonałą farsę + 
Mongommery'ego p. t. „Dzień b 

i dużo humoru i obfili 
iwnych sytuacji. W wykor 

biorą pp.: T. Jasińska-Detkowska, Т. Suchecka. 
I. Ton a, N. Wilińs M. Motyczyńska, 

A. Łodziński, K. Dejuzi ez, Ji St. 
Śródka i St. Skolimowski. 

b 

    

    

grudnia 

merykańską G 
kłamstwa”. 

łcą w szereg 
niu udział 

  

       

    

   

      

   

    

Kersen, 

            

Jutro, w środę dnia 5 grudnia Teatr Objaz- 
dowy gra w anowiczach. 

— IMRE AR w Sali Konserwatorjum 

wystąpi z jedynym koncertem jutro 5 b. m. © 
godz. wie W programie: 5e latti, Beet- 

  

ms, Debussy i Liszt. (Forte 

- Bechstein;. Bilety dziś ww 
Wielka Nr. 8. 

  

hoven, Chopim, 
pian koncertowy Ё 
skt. muz. „Filharmonja“, 

  

DOKTOR 

|. ROMANOWSKI 
choroby kobiece 

przyjuuje 8—9'/, 5 5—7 
wileńska 25, tel. 1168: 
A aa 

DOKTOR 

W. Wałodźko 
ordynator szpit. Sawicz 

choroby 

skórne i weneryczne 
przvimuje 12—2 i 5—6 
Zawalna 22, tel. 1 

DOKTÓR 

M. Zaurman 
choroby weneryczne. 

skórne i moczopłciowe 

Szopena 3, te żę 
Przyjmuje od8. 

Miód leczniczy 2.20 
Grzyby susz. 7,50 

poleca firma 

Wł. Czerwiński 
Wileńska 42 

Mieszkanie 
3 lub 4 pokojowe ze 
wszelkiemi wygodamt 
Portowa 8—3, dowie- 
dzieć się u dozorcy. 
Informacje osob. 4—6 

Do wynajęcia 
przy ul. Końskiej Nr. 22 
|) Mieszkanie z 2 pok. 
z kuch., 2) Duży skład, 
3) Dwa magazyny z ul., 
4) Lokal na fabrykę (z 
podlogą cementową). 
Zwracać się do wł 

PANNA 
młoda o miłej powierz- 
chowności, zdolna, ucz- 

ciwa i pracowita 

—poszukuje pracy— 
w charakterze sklepo- 

   
  

    

DOKTÓR 

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

DOKTÓR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skór- 

ne, weneryczne, narzą” 

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

DOKTÓR 

Ginsberg 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 
Wileńska 3, tel. 5-67 
Przyjm. od 8—1 i 4—8 

      

  

  

  

DOKTÓR 

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

  

  

    

DOKTÓR 

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

Polecamy   
        

licytacji pod adresem w» 

Wilno, dnia 30 listopada 1 

Komornik Sądowy 
WACŁAW LEŚNIEWSKI 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA : Wilno, Biskupia 4. 

wej. ew. jakiejbądź in. 
na przychodzącą, Łask. 
oferty kier. do admin. 

pod „Janina W.* 
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| Wilno, Bazyliańska 6-8   
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